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 ه1577١ « يكلاملا يولع دمحم(ح)

 رشنلا ءانثأ ةينطولا دهف كلملا ةبتكم ةسرهف

 يولع دمحم « يكلاملا

 بهاذمو ماكحألا عيرشت خيرات يف ةسارد : ةدلاخلا هللا ةعيرش

 ه4577١ « ةمركملا ةكم  يكلاملا يولع دمحم / مالعالا ءاهقفلا

 مسا 4 ؛ ص 14

 /!-٠088-559-5145:0 : كمدر

 ناونعلا .أ ةيمالسإلا ةعيرشلا -؟ خيرات - يمالسإلا هقفلا ١-

 ١11/1444 "00,9 يويد

 ١477/1446 : عاديإلا مقر

 85-4-1450 : كمدر







 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 «نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا
 . نيعمجأ هبحصو هلا اكو فمع اكد

 :دعب امأ

 .يمالسإلا عيرشتلا خيرات يف ةيملع سوردو («ةينيد تارضاحم هذهف

 نب دمحم خيشلا ققخملا هيقفلا ةمالعلا مامإلا ناديملا اذه يف يتدمعو
 خيرات يف يماسلا ركفلا» باتك بحاص يسافلا يبلاعثلا يوجحلا نسحلا
 لب بابللا وهف .هنم لئاسملا مظعم تصخلو تبختنا دقف «يمالسإلا هقفلا
 .نيمآ عفانلا ملعلاب هللا انعفن .بابلا اذه يف لصألا وه

 هتك

 ينسحلا يكلاملا



 ةمدقم

 هلآ ىلعو دّمحم اندّيس ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 :دعب امأ .نيعمجأ هبحصو

 وهو «ةيمالسإلا ةّمألل ٌةطبارَو ٌةعماج يمالسإلا هقفلا َّنأ :ملعاف
 ةايح خيرات نم أزجتي الا ءزج وهو «مدعنا ام ٌمدعنتو ءمادام مودت ءاهتايح

 .ةميظعلا اهرخافم نم ةرخفم وهو «ةرومعملا راطقأ يف ةيمالسإلا ةمألا

 .ميركلا نآرقلا ىلوألا هتدامو

 رعب ماع هقف وه ذإ ءاهلبق ٍمُأ يأل هلثم نكي مل :اهصئاصخ نمو

 عماج وهف «ملاعلا ماظن ٌَلُمَك هبو ءيرشبلا لب «يمالسإلا عمتجملا قوقحل

 دم يأل نكي مل ةباثملا هذهب وه «ةيقالخألاو لب «ةيعامتجالا حلاصملل

 نيب انهقف نإف ءايبنألا نم ٌئبن ىلع هلثم لزن الو «ةفلاسلا ممألا نم

 0 ءموصو «ةالص دما دبعلا نيب يتلا ةيصخشلا "اولا

 ءنيديعلل وأ «ةعمجلل وأ .ةبانجلا نم لك ندبلا لسغك) ( ةفاظنو جحد

 ّنَسَو .(ةليللاو مويلا يف سمخلا ضئارفلا ءادأ دنع ءوضولا وهو ًاضعب وأ

 فتنَو ءرفاظأ ميلقتو ءكاوسو .«براش ّصَقَو ءِناَتج :نم ةرطفلا رومأ

 .ةناع قلحو ءطبإ
 :نوكرشملا انل لاق «هنع هللا يضر ناملس نع ''"ملسم حيحص» يفف

 هنإ «لجأ :لاقف !؟ةءاّرخلا مكملعي ىتح «مكملعُي مكبحاص ىرأ ينإ

 ثورلا نع ىهنو «ةلبقلا لبقتسي وأ «هنيميب اندحأ يجنتسي نأ اناهن
 .«راجحأ ةثالث نودب مكدحأ يجنتسي ال١ :لاقو «ماظعلاو

 بيطلا سمو «نيديعلاو ةعمجلا ىف بايثلا ليمجت ىلإ هقفلا اندشرأو

 امك ءبرشُي الو لكؤُي الامو برشُي امو لكؤُي امو «برشلاو لكألا بادآو
 ء«ةحصلا ظفحيام ىلإ دشرأف ؛ماعلا عمتجملا لاح نيسحت ىلإ دشرأ

 .(7557؟) ةباطتسالا باب .ةراهطلا باتك .ملسم هاور )1١(



 «تالماعملا يف قدصلاب رمأن ؛قالخألا تاو ءاهرضيام بنجتو
 ةبيغو ءرمخو ىنز نم بونذلا كرت بجوأو ءدوهعلاو هوقحلاب ءاقولاو
 وأ .ماكحألا يف ٍفارحناو ءروُز ةداهشو («ةياعسو «.فذقو ةعيملو
 . كلذ ريغو :مارح وأ «لالحل فيرحت

 ,مهؤابآ ناك امك نيّدلاو هقفلا ماكحأب اولِمع (مويلا) نيملسملا َّنأ ولف
 . !سانلا دعسأو ممألا ىقرأ اوناكل

 اذهو .تارافكلاو تاوكزلاب ءاينغألا لام نم ًاظح ءارقفلل لعج هنأ امك
 ءاهريغو ةيكارتشالاك ةدروتسملا ءىدابملا نع نيملسملا ينغي نيم سس اسأ
 ىربكلا تايعمجلا اهل تسسأت يتلا ةيريخلا لامعألا نم ريثك لصأ هنأ امك
 .اكيرمأو ابوروأ يف

 ديفتسيل «هب نيِدَّت يتلا ممألا رئاسل ٌماَع عامتجا لصحيل جحلا عرش امك
 ةناعإ كلذ يفو ءاورزآتيو اونواعتيف « .مهلاوحأو مهّمولع ضعب نم مهضعب

 عرش امك ؛مالسإلل نيميظع نيزكرم انوكيل «نيفيرشلا نيمرحلا لهأل
 .دايعألاو عّمجلا يف ذ رسيأو رغصأ ىرخأ تاعامتجا

 نيبو «هيلع ثحو .جاوزلا ىلإ بدنف ؛ تاللئاعلا نيييسأت ةيفيك نيب

 .دوهشو «ءقادصَو ّيلَو نم اهطورشو ءاجاوز ربتعت يتلا دوقعلا
 هلف لكك لوسرلا نود - ةمألا قح يف هنم ٌبيرَق وأ «ىنز وهف يمال
 تت تايضوضخ كلذ يف

 قلعتي امو «نيجوزلا رجاشت نم عقي نأ ىسع امل قالطلا يف صخرو
 .راهظو ٍءاليإ وحن نم كلذب

 ًامارتحا لعجو «مالسلاو ناذئتسالا نم تيبلا لوخد بادأ َنّيَب امك
 باجحلا لدسو «ةيصخشلا ةيرحلاب هنع ربَعُي ام وهو «ناسنإ لكل ًاصاخ
 ءةنظلل ًاداعبإو «ءلسنلا ىلع ةظفاحم «تايبنجألا ءاسنلاو لاجرلا نيب

 ريمض لكل ةحارإو
 وأ كبس نم ًابيرق َّذَعُي نمو «محرلاو ةبارقلاو بسنلل طباوض لعجو

 .ال نمو «؛كمحر

 .ًابادآ اهل لعج مئالولا ىتح



 «ضارقَو «ضرٌقو «نهرو .ةراجإو ( عيب نم تاالماعملا ماكحأ َنّيِب

 نلا ةدعاقلا اهيضتقت يتلا ةيلاملا ا

 «عبطلا يندم ناسنإلا َّنأ :يهو .يرشبلا عامتجالا ملع ىنبم 8

 ند ةنرافتملا :تاعامحلا كلا ىلإ دق رق رين هد ءانبأ ىلإ جا

 نم روهمجلا بارخ هب يذلا ابرلا نم ْعْناَم .داصتقالا ىلع 0 هذه

 وأ ءءامدلا وأ «لاملا يف ءاوس «تاموصخلا لصفل ٌدّيِبُم هنأ امك «ةمألا

 . ضارعألا

 هقاقحتسا طورشو «مامإلا بصَن نم ماعلا عمتجملا ظفحل مزليام َنَيِبَو

 .ةعيرشلاب لمعلاو «ةروشّملا نم هيلعو ةعاطلا نم هل ٌُبجّيامو «ةمامالل

 - نيملسم ريغ وأ نيملسم - ةيعرلا فانصأ نيب لدعلا ةماقإو

 . ةيندملا تارادإلا يهو ءًاططخ اهلعجف يس

 قيثوت ةيفيك دهاشلل نيبو .هتطخ يضاقلل ددعف ءءاضقلا :اهنمو

 مث «بستحملا هلع انك ءاهنامتك مدعو اهنايبتو يه 00

 عقوا اذإو «لتاقي نأ ما ةعاط نع جرخ نم ىلع مكحو ءططخلا ةيقب

 نسحب رمأو «ةيملّسلا مث «ةيبرحلا نيناوقلا نيبف ةيبنجأ ةمأ عم برح

 صوصن فلاخ وأ «ًالثم ةلباّسلا فاخأ نم ىلع دودحلا ةماقإو ءراوجلا

 .رارضألا عفرو م انصقلاو ء«رجاوزلاو تاييدأتلا نيبو «ةعيرشلا

 عم لخد ىتح ءاهنّيبو ةيعامتجالا نوؤشلا ىصقتسا دق :ةلمجلابو

 .هيلع اهلامو ءاهيلع هلام َنّيِبف ءهتجوز نيبو هنيب مكحو «هتيب لجرلا

 لجرلا نيب مكح ىتح «ءةموصخلا نم امهنيب عقي نأ ىسع ام لصفو
 .هنفدو «هثاريم مسق نيب هتامم دعب ىتح («هسفن نيبو هئيبو «هدلوو

 .هدالوأ ىلع يصوُي فيك نّيبو ءًاريخ هماتيأب ىصوأ مث «هربقو ء.هنفكو

 .ديشرتلاو هيفّسلا ىلع رجلا ةيفيكو «هب يصوُي أم ردق نيبو

 اهعم غرفتي ةمظتنُم ةشيع ملسُملا ش شيعيو «ةايحلا رمأ مظتنيل كلذ َّلك

 .داعملا مويل دازلا دادعإل

 ٌمات ءطقف يمالسإلا ال «يرشبلا عمتجملل ّماَع ٌماَظِن يمالسإلا هقفلاف
 مالسإلا لودل يساسألا نوناقلا وهو ؛ةذاف الو ةذاش ْعدَي مل .ماكحألا



 .ءاعمج ةيمالسإلا ةمأآلاو

 9 - ةياغ اهغولبو 6 رد 0 0 لود 0 0 إد

 ةيفنتت نيمئاقلا ةهازنو ا ةنايصو .صوصنلا هدا دو باسل نب

 كسمتلا نم لودلا كيتاهل ناك ام ىلع ليلدو ءنالا دّجوُي ال امم «هرماوأ

 .مالسولا ةرئاد تعسنتاو ًاجاوفأ مالسإلا يف ةريثكلا ممألا تلخد 3

 ًاقرش دنهلا يف (جنافلا رهن) نم اهيحانج ةدام «ةيمالسإلا ةمألا ترشتن
 000 رم آلإ ؛ليلق نمز يف ابوروأ طساوأ ىلإ مث ا ,

 نساحمو «.قالخألا مراكم تاتش عمجو «لدعلا يف اهنضحت تناك

 . ثادقتعملا

 يذلا برعلا ماظن اهنم ٌدَحاَو دقتني مل اهريغو ةيبرعلا خيراوتلا هذهو
 هةرككب 6( هلنم اوسبتقاو «هريغ هب اوحدمي مل امب 0 لب هيلع 0

 نر تلثو .هيلإ اهنع تفرصناف ةفلكألا نم ناك ام ىلع ممألا

 .هلجأل اهكولم

 اهعمجت ةعماج الو ةطبار الو «هقفلا نودب اهل ةايح ال ةيمالسإلا ةمآلاف
 ةمئاد ىهف « ةيسنج يأل بصعتت الو .مالسإلا ةديفعو .هقفلا ةطبار قوس

 هقفلا مدعنا امهمو «ةيمالسإ ةمألا تناك اوعبتاو هقفلا لهأ دجو امهمف
 . !مالسإلا مسا ةمألل قبي مل .ءاهقفلاو

 يعارت نأ ءروتسد وأ نوناق َّنّس تدارأ ةيمالسإ ةمأ لك ىلع بجيو
 .ةيمالسإلا ةعماجلل ًأظفح أدبملا اذه





 يس 6م السإلا عي

 نآرقلا

 ةيوبنلا |١: ةقيببل ةنسلا



 يمالسإلا عي رشتلا رداصم

 : ةعبرأ يمالسإلا عيرشتلا رداصم

 . سايقلا : عبارلاو .عامجإلا :ةلاغلاو «ةنسلا : يناثلاو «باتكلا :لوألا

 . هللا ءاش نإ انل رسيت امب رداصملا هذه نم ردصم لك نع ملكتنسو

 نآرقلا : الوأ

 «فحصملا يتفد نيب انيلإ لوقنملا للك ىبنلا ىلع لزنُملا ظفللا :وه
 ارت

 .قبس امك هقفلل ىلوألا ةداّملا وه ميظعلا نآرقلا َّنأ ؛ملعاو

 ال يذلا نيتملا لبخلا وهو.:ءاتيز: نيبو انثي يمظعلا ةجحلا هنأ كلذو

 .اهل ماصفنا ال يتلا ىقثولا ةورعلا وهو «هب نيكسمتم انمدام الإ انل ةاجن

 :ىلاعت هللا لاق

 ٠١7[. ةيالا «نارمع لآ] 4 أفرد اكو اصيب هللا لب أوُجسصتْعأَو

 َ :ىلاعت لاقو

 ٠١[. ةيآلا .ءايبنألا] *تسوُنِقَْت الأ ميكَد ديف ابنك مَ انَرَأدَهل »
 آ :ىلاعت لاقو

 ةيالا «فارعألا] « َُْحِنُْمْلا مه َكِيِتلْوَأ همم َلزْنَأ ىِذَلا رول أوعَبَتأَو »
 .[6١ا/

 : دائَلَع لاقو

 .''”«هيبن ةنُسو هللا باتك :امهب متكسمت ام اولضت نل نيرمأ مكيف تكرتا

 )١( ردقلاب لوقلا نع يهنلا باب ءردقلا باتك ءًاغالب «أطوملا» يف كلام مامإلا هاور -

١ 



 :يرزاملا مامإلا نع «رايعملا عماجلا يفو

 .يهرزَوو ةلملا لهأ عزفمو ءماكحألا بطقو «مالسإلا ةدعاق نآرقلا
 .مهنيد قدص ليلدو .مهلوسر ةباو

 الو «ةرورضلاب انيدل مولعملا وه ؛هب لمعلا بوجوو هتيجح نإو
 ىلع فينت هتايآو ءنيّدلاب كسمتلا ىنعم وه كلذو «ناهرب ةماقول جاتحي
 غيزلا دئاقع درو «هيلع ةلادلا ةلدألاو ديحوتلاب ٌقلعتم اهلج «ةيآ فالآ ةتس
 .«ميحجلاو ميعنلاو :هلاوهأ فصوو .داعملاو تاوبنلا تابثإو .داحلإلاو

 ىلع ءانثلاو ءريكذتلاو ظعولاو ءةيضاملا ممألا رابخأو ءديعولاو دعولاو
 ةحيبست ةيقيكو © سحلا هئامسأو .ىلعلا هتافص نايبو ؛هئالآ ركذو هللا

 . كلذ ريغو « هسيدقتو

 نوسمخو ةئم  ميقلا نبا لوقي امك- ةيهقفلا ماكحألاب هتايآ نم قلعتملاو
 .ةئم سمخ وحن اهنإ :ءاملعلا ضعب لاقو .«نيعقوملا مالعإ» يف اذك ةيآ
 ةت سدسلا فصن يأ .هنم رشع ينثا نم : ءزج وحن كلذو

 :ةدعلا اذهب قع فيت انينأ : ّىحلاو

 55 ةروس َّنِإ "هع انيك صضعب نع ؛ماكحألا» يف يبرعلا نبا لاق

 «ربخ فلأو .مكح فلأو ( يهل فلأو رمأ فلأ ىلع ةلمكشُم ؛اهدحو

 زاب نايل ال ا يضل هيمو

 تايآ سمخ نم ءاكحألا ذخأ «تايآ عبس يه يتلا باتكلا ةحتاف لب
 عبرأو ةئم نامث ماكحألا اهنم وه ذخأ يتلا نآرقلا تايآ ةلمجو ءاهنم

 نيثالثو فين يف اهمظعم نكلو ءروس سمخو ةئم يف ةقرفم ةيآ نوتسو

 . ميركلا يسال «ةروس

 موي لك لازت الو .هماكحأ رصحنت الو . هبئاجع ىضقنت :: ال نآرقلاو

 لب «ليج نم امو .دوجولا يف نوركفملا مادام اسف 0 هنم رهظت

 ظفللا فالتخا عم سابع نباو ةريره يبأ نع «كردتسملا» يف مكاحلاو . 50
 .( "9١و )١/"9( )١8”

١١ 



 هماكحأ ٌلزنتت هيلعو ءهب بطاَخُملا هنأ نظيو ّآلإ هربدتي دحأ نمام

 . !هناحبس نيمكاحلا مكحأ ؛«ميكح بر لوق هنأل «هتاراشإو

 الإ ءال» :لاق ؟باتك مكدنع له :- ههجو هللا مرك - يلع انديس لئس

 .؟0(ةفيحصلا هذه يف ام وأ 4 .ءملسم لجر هيطعأ مهف وأ هللا باتك

 ا هقفأ وه نم ىلإ ءهقف لماخ ّبْر» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 نآرقلا نم ٌنسبتقم هلصأَو الإ اباب دجت املقف ءهقفلا باوبأ تعجار اذإو

 . ءاميإ وأ «ةحارص ميظعلا

 :ةليرتنو الورت نارقلل نإ قيال يبأ خيشلا نع «رايعملا» :يف لاق

 . مالسلاو ةالصلا هيلع هتومب مت دقف :لوزنلا امأ

 رخآ ىلإ لزي ملف :-ماكحألا طابنتساو عئاقولا ىلع- ليزنتلا امأو

 . رهدلا

 : يشبحلا دمحم نب يلع مامإلا لوقي كلذ يفو

 رص

 ٍلورّنلا عطقتُم وهو مهيدل ٍقاَب ءاملعلا ىلع ُهلّؤنَت

 ال ل ب
 نارقلا لوزن

 وأ تايآ رشع لزت امبرو .انرنث ةيآ ةيآو ءالمج المج نآرقلا لزن دقو

 نآرقلا نيف «نيملسملل عقت تناك يتلا اياضقلاو عئاقولا بسح ىلع رثكأ

 نع لاؤسلل اوعراست 77 تلزن اذإ ةباحصلا ناك ام ًاريثكو ءاهماكحأ

 كلذ نوكيف «لاثتمالل نوعراسيف «ةنّسلا : 0 وأ نآرقلا لزنيف ءايهكح

 نيذلا رافكلا ىلع هللا در كلذبو .مهبولق يف خسرأو ؛مهناهذأ يف تبثأ

 .لئاسلا وهو ةفيحج يبأ نع )١١١( ملعلا ةبانك باب ٠ .ملعلا باتك .يراخبلا هاور )١(

 .(25 0 ما م١ 5 وبأو )187/0()25١١80(. «دنسملا» يف دمحأ مامإلا هاور )٠(

 «تباث نب ديو يود نم (110) )85/١( هجام نباو )5١507(. (7/0) يذمرتلاو

 . ثيدحلا نم ءزج وهو
 .هأ .نسح ثيدح تباث نب ديز ثيدح :يذمرتلا لاق
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 :هلوقب امجتم هلازنإ اوضرتعا

 كام دي تي َكِلَدَحح هدو ةلخج نامل هلع لن اكل اوُرَمَك يذلا َلاَدَو »
 .["37 ةيالا ..اقرفلا] «اليتْرَت هنلَبَرو

 :لاقو

 ٠١5[. ةيآلا ءءارسإلا] «اًليِزن ُهنَلَرَتَو كَم لع سائلا لع مارق هقرف اناءرقو 9
 : ىلاعت لاقو

 ل

 « ترئايتنلا بار نإ كليا تك ني وق نأوُلَتَل تك امو »
 .[ 4 ةيالا «توبكنعلا]

 : مهتلئسأ ىلع ةبوجأ اهيف تدجو :ماكحألا تايآ تحفصت اذإو

 ١175[. ةيآلا ءاسنلا] 4ةادلكْلأ ىف َُكحيِتُْب هنأ له َكيوُسْفَمْسَم

 .[؟19 ةيالا «ةرقبلا] «وْمَمْلأ ٍلَفَنوُمِفْي دام كبوُلَحَسِيَو »
 . [؟ 11 ةيآلا «ةرقبلا] 4ٌةيبك و ِضٌلاَتِف لق د لاو ِماَرحْلأ رمل نع - 7

 ةصرم

 .[189 ةيآلا «ةرقبلا] 4ساّنلِل ٌثيِقاَم َىَّله لحال نَع كنوُلَعَسَي # 7

 ::نسنلا اذه ىلع تدرو ةيآ ةرشع عبرأ يهو

 باوج اهيف سيلو حورلا نع دوهيلا لاؤس يف ةدحاو ةيأ اهيف معن
 . هللا ىلإ رمألا ضيوفت اهيف امنإو

 .[86 ةيالا ءءارسإلا] 4 قر ِرْمَأ ْنِم حورلا لق جورلا نع كدنوُنَعْسيَو ©

 لاؤسلا اوعفر ؛ةلزات تلزن اذإ «ةَّنُس تيقبف «ةمألل عيلعت هلك كلذو

 .يردن ال :اولاق وأ ءاوملع امب اوباجأف «ملعلا لهأل

 بابسأل اهلك اهنكلو :(كنولأسي) اهيف سيل ماكحألا تايآ نم ريثكو
 ّصاَخ ٌهلِع وهو «لوزنلا بابسأ يف ريسفتلا ءاملع اهتّيَبف «ءتعقو لزاونو
 وأ .حيحص ٍقيرطب هنم تبث ام اميس الو «نآرقلا مهف ىلع هب ناعتسي

 :ليوأتلا يف ةْجُح وهف ء نسح

١ 



 نآرقلا ٌةباَتِك

 دق نارقلاو «ةقيقحلا ىلع هقفلل ٍزيودت لوأ يه نآرقلا ةباتك َّنأ ؛ ملعا

 يآ نم قب ملو ناقتإلا ةياغب لك هللا لوسر دهع ىلع هلك بيك

 5 بانك ِهكَي يبنلل ناكو «فالخ الب اهتروس نم اهلحم يف تبّثرو تنود

 .يماشلل (داشرلاو ىدهلا لبس» يفام ىلع «ًابتاك نيعبرأو ةعبرأ َنوغلبَي

 مهءامسأ ني نيبو «(هتيفلأ)» يف مهضعب يقارعلا مظنو ءادحاو ًادحاو مهّدعو

 .هريغو ءًاضيأ ”ينعألا 1 بحاص

 هس“ خل

 قنأَو « نايفس يبأ نب ةيواعمو «بعك نب ا «تباث نب د ليز : . مهنم

 . مهنع هللا يضر مهريغو «يلعو 0 (« رمعو نركب

 يف ةكم نايعأ رسأ امل نكل ٠ «نيليلق ةنيدملا يف ةباتكلاب قود اعلا ناكو

 رع ملغ «ةيدف دجي مل نمو ءآلام ءادفلا يف قي يبنلا لعج «ردب ةعقو

 مل مهترثكلو «باّتَكلا رثكو ةباتكلا ترشتنا اذكهو «ةنيدملا نايبص نم

 . مهملا لمعلا اذهب مرتب نم مئاسلاو ةذاصلا هلع ةبلخم راخيروك

 ىلع نآرق لزن ادإ ناك «تباث نب ديز : دلع هللا لوسرل مهمزلأ نمو

 «لخنلا ديرجو «ميدألاو .؟'"فاخللا يف هيلع ىلمأف ءهب يتأ ِلَي يبنلا

 . مهدنع كاذ ذإ ؟"”دغاكلا مدعل «كلذ ريغو ءماظعلا .عولاو

 هنم ُبتاَكلا دخايو ل هللا لوسر لزنم يف ىقبب لا

 6 هللا لوسر دهع ىلع

 «تبأث نب ديز -"7 ,ةفيذح يبأ ىلوم ملاس - ١ ءدوعسم نبا-١ : . مهنمو

 «ديز وبأ -ا/ .ءادردلا وبأ-5 . لبج نب داعم - «بعك نب 598

 بويأ وبأ ٠١- «صاعلا نب ورمع نب هللادبع-94 .«قيدصلا ركب وبأ -4

 «قافرلا ةراعجسلا»فاكللا
 .ساطرقلا :دغاكلا )٠(
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 رظنا .مهريغو «ةيراج نب عمجم -7 «ديبع نب ديعس ١- .يراصنألا

 .(ناقتإلا»

 تناك يتلا - ةباتكلا كلت عمج مالسلاو ة"اصل هيلع هتافر دعب مث

 عمجلا ىلوت يذلاو ا ير ا للا
 هنأ قاوم .عمجلا اذه يف هنع هللا يضر ركب يبأل نكي ملو نقيا قن

 ل

 . طيخب اهطبرف ءِتيَب يف ةقرفُم ًاقاروأ دجو نمك :يبساحملا لاق

 : نيماه نيرمأ يف ميظع لضف عمجلا اذه يف هل ناكو

 ةضرعلا يف تمت ىتلا «ةيئاهنلا هتغيصب ويبارقلا صنلا تابثإ :امهلوأ

 ٠ :هتافو ليبق هلك هللا لوسرل ةريخألا
 هضرعب بوتكملا صّنلا قيثوت يأ «(قيثوتلا) هيمسن نأ نكمي :امهيناثو
 ْ . ةباحصلا نم ددع ربكأ رودص يف ظوفحملا ىلع

 ةبترم تناك اهنإف ءروسلا تايأ نود «ضعب عم اهضعب روسلا بترَو
 .«عامجإب» ٍةلَك يبنلا ندل نم

 . مالسلاو ةالصلا هيلع هتيب يف ًابوتكم ناك امم نيتيآ اودقف ؛معن

 :ةبوتلا] 4 َمُكِحِرْشنُأ ني كلوُسَر مكه دَقَلا» :ةبوتلا ةيآ :امهو
 ١74[. ةيألا

 «بازحألا] * ِهَنلَع َهَّسَأ أوُدَهِنَع اَمْأَوُقَدَص ُلاَجِر َنيِمرَمْلا نم # :بازحألا ةيآو
 .[77 ةيالا

 اونوكي مل نكل «رتاوتلا مهب لّصحَي نيريثك دنع نيتظوفحم امهودجوو

 دنع ةبوتكم ىلوألا اودجوف كتكتلا يف ةدايز ًابوتكم دجوام الإ نولبقي

 كلذ دنعف .يراصنألا نا ادد دو يراعما ةميزخ يبأ

 د ا راقب هسا كالا قلن تانج اديس نق لك

 «مالسإلا مصاوع يف اهقرفو .خسن ةدع يف هخسنو ءامهنع هللا يضر ناميلا

 قّرَحَو ءاهيلع ةوالتلاب سانلا مزلأو .«فالتخالا ةلازإو ءرشنلل هنم ًادصق

 /ا١



 لَك يبنلا نع اهنووري ءىرخأ فحاصم ةباحصلا رابكل ناك ذإ ءاهاوسام

 اهنأل «هب صاخ وهو «هيف أرقي يذلا هفحصم دحاو لكل نأ : ىنعمب

 يف ًالخاد نوكي دقو «هبيرغل ريسفتلا نم ٌءيش هيف نوكي اهضعبف ُفّتَحسُن

 امإ ءهبحاص هحْمَي مل يذلا «ةوالت خوسنملا هيف اهضعبو «ينآرقلا ظفللا

 ظفللا نايب هيف اهضعبو .خسني مل هنأ هنم آنظ امإو ,هب هملع ىلع ًادامتعا

 فالخلا يف سانلا عقوأ اذه لكف .فحصملا بحاص ٍةغْلب ينآرقلا

 .اهقرح ىلإ هنع هللا يضر نامثع اعد يذلا وهو ”نسنللاو

 نآرقلا يف ْخسّنلا عفو
 . خسّنلا ُةلأسَم كلذ ىلع ُلكْشيَف «عامجإب ٌةَجَُح نآرقلا َّنأ :انمَدَن

 مكح قلعت عر : عرشلا يفو .ليدبتلاو ةلازإلا :ةغل خسنلا :لوقنف

 «فالخ الب ًالقع زئاج وهو «هنع هيخارت عم « يعرش ليلدب لعفب يعرش

 يف ه ا دقو ,يناهفصألا ملسم يبأل ًافالخ «ةنّسلاو باتكلا يف عقاو

 .نآرقلا يف عقي مل هنأ ىوعد

 اذإف «ةيتقو تايضتقمل نوكي ام ًاريثك ماكحألا عرش نأ : خسنلا ةمكحَو

 هناحبس قحلا نم ًافيفختو ةمحر ءاهريغتل مكحلا ريغت بسان «تريغت

 دقو ءطقف فيفختلا دصقلا نوكي نكلو «لاح ثيغتي ال دقو «ىلاعتو

 نييعتب «ءموصلا ةيدف خسنك ءماكحألا ضعب يف ديدشتلا دصقلا نوكي

  مونضلا
 م اك لاق الا نان هلع لوسرلا قدص ةزجعملا ت تتبثأ ثيحو

 .ديري ام مكحيو ءءاشي ام خسنَي

 نانتمالاو .فيفختلا ةمكحب ريكذّتلا وهف : خوسنملا ةوالت ءاقب ةمكح امأ

 دبعتلاو ةوالتلا باوثو «ةقباسلا لاحلا كلت راضحتساو «ةمعنلا كلتب

 .ةيبدأ دئاوفو ءزاجعإلاو

 : اهُحسَت ٌققَحتُملا ٌثايالا

 :اهوحن وأ «ةيآ ةرشع اتنثا :كلذ نم ققحتملاو
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 اريَح َكرَت نإ ُتْوَمْلأ مْكَدَحَأ َرَصَح اَدإ َمكْيْلَع َبْيُك » :ىلاعت هلوق :ىلوألا
 .ةيالا ١86٠[ ةيالا «ةرقبلا] « نيرو ِنْيَدِوْلِل ةّيِصْوْل

 4 ييكنالا ِظَح لثِ ودل ْمُكح دلو :خ هلأ كيوي : ىلاعت هلوق اهخسن
 . ثيراوملا تايآ رخآ ىلإ ١١[ ةيالا .ءاسنلا]

 :ةرقبلا] 4نيكَسِم : ُماَمْط يد هتوشيِطي تسلا لوا :ىلاعت هلوق : ةيناثلا
 .[ ةيالا

 ١86[. ةيآلا «ةرقبلا] 4ةَدُسيِإم رْهَّذلا كن َدَِس نَمَق » :ةبآ اهتخسن
 ٌةيِسَو اًجنوْرَأ َوُرَدِيَو ْمُكحنِم وَوتُي َنيِدْلاَو 9 :ىلاعت هلوق_:ةثلاثلا
 74٠[. ةيآلا «ةرقبلا] نسا هللا لإ نت مهجن

 ةقباسلا ثاريملا ةيآ ةيصولا خسن

 اجو َنوُرَدَيو مكن َوََوتُي َنيدلاَو» :ايلق ة ةيالا لوخلا ةافولا ةَّدع . خسنو
 0 تمدُقو [7 4 ةيآلا ءةرقبلا] © ايْعَعَو رْجَفأ َةَميِبآ َّ أ ّنهسفنأي نصير
 «لوزنلا بيترت ىلع نكي مل فحصملا تايآ بيترت نأ را 0

 . عامجإبب كَ هلل لوسر نم صاخ ٍرمأب وه لب
 هب كَبسياَحُي ُهوُمَحُت ْوَأ وأ كيش ف ام أوُدَبُت نإو # :ىلاعت هلوق : ةعبارلا

 .[؟85 ةيالا «ةرقبلا] 4ُدّنلأ
 .[؟85 آلا «ةرقبلا] «[هعَسْواَلِإ اسسْفَن هلأ بلكي ال » : ةيآ اهتخسن
 4 بيِص ْمُهْواَنَف َمُكْنمَيَأ ُتَدَنَع َندَلاَو # :ىلاعت هلوق :ةسماخلا

 .[7 7 ةيالا .ءءاسنلا]

 ةيآلا «لافنألا] 4 وأ ِنتِك يف ٍضْعَب ّلْوَأ هع ء راب اوُلْوُأو » : ةيآ اهتخسن
60 /. 1 

 أوديشتْساَف مُكحِباسي نف ةقعاتفلا ترقأت لاو © : ىلاعت هلوق را

 < طل وقتي نع بوجشلا نإ كرش ينك أو بش نب ّكحنَي هب نوي نهم
 ١6[. ةيالا ءءاسنلا]

 ثيدحو دلَجلا ةيآو «[5 ةيالا] 404ج وأ نومي َنذَلاَو # : رونلا ةيآ اهتخسن
 . مجرلا
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 َرَهّقلأ اَلَو هلأ َريثَمَس اوُلي ال انَما َنِدلا امي » :ىلاعت هلوق :ةعباسلا

 .[؟ ةيالا «ةدئاملا] 4ءاَرَلك

 « دبكه ضل لة لَ وار رمل نع كوفي » :ةرقبلا ةبآ اهتخسن
 .[7؟١ا1/ ةيالا ءةرقبلا]

 .[57ةيالا «ةدئاملا] 4 ميَنَع ضْرعأ و َمَتْيِب مُكحأَف 8# :ىلاعت هلوق : ةنماثلا

 .[49 ةيالا «ةدئاملا] هَ هللا َلْنَأ آمي متي مكحأ ٍنأَو 3 : ةيآ اهتخسن

 ١٠١5[. ةيالا «ةدئاملا] * كري نم ِناَحاَء وأ # :ىلاعت هلوق :ةعساتلا

 .[؟ ةيالا «قالطلا] 4 دكني ٍلَدَع َىَوْدْأوُدِبْتَأَو» 1 نكس

 * ِنْيئَئأِم أوبل َنوُرِدَص َنوُرْتِع كني كي نإ 9# :ىلاعت هلوق :ةرشاعلا

 .[ "06 ةيالا «لافنألا]

 نكي نإ اَفْعَص مكيف كرأ مِلَو مكس هلأ ْفَّفَح َّنَملا# :اهدعب ةيآلا اهتخسن

 .[17 ةيآلا «لافنألا] *نيَتأِم ٠ اويلي ةرباص َدَئَأَي مُكحنَم

 .[١4ةيالا «ةبوتلا] 4الاَكِئَراَكاَمِح أوُرِفنأ 8 :ىلاعت هلوق :ةرشع ةيداحلا

 أورفنَسل َنوُنِمْؤَمْلا حراك اَمَو# # :ىلاعت هلوقو .رذعلا تايآ اهتخسن

 .[17؟ ةيآلا «ةبوتلا] «ةَفاح
 َىَدي نيب اومْدَقَف لوسرلا مَ اذ َوْماَ نذل انكي » :ىلاعت هلوق :ةرشع ةيناثلا

 ١7[. ةيالا «ةلداجملا]  َةكَرَم سو

 .اهدعب ةيالا اهتخسن

 ميو محصول قلت نو قدم كَ لمي كير #ٍ ال ٠ : ىلاعت هلوق :ةرشع ةثلاثلا

 7٠١[. ةيآلا لمزملا] 4ُكَمَمَنيِدلأ ني هَل

 نأ َمِلَع املا َنِ َرّسَْي ام أوما ال :ىلاعت هلوق يهو ءاهدعب ةيآلا اهتخسن

 اهنأل ءايفيأ ةنآلا هاف خسن يف عازنلا نكميو .ةيآلا 4 اكد كم نك

 .ًاخسن نوكي ىتح ؛هعم نم ىلع دجهتلا بوجو يف ةحيرصب تسيل
 ًاهحكني ال هَل هكِرقُم وأ َةَيناَراَلِإ حكي النازل » : ىلاعت هلوق :ةرشع ةعبارلا

 .[7 ةيالا «رونلا] «ٌكِلِرْضُم َوَأ نادال

 ضميألا أوحكنأو# :ىلاعت هلوق مومع اهخسن
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 ء["7 ةيألا رونلا] * كب

 ”و



 4 ديا اَلِإ مكي ال نزلا » ةيآأ نوكت نأ لمتحي ذإ ًاضيأ عازن. كلذ يفو
 . خسن الف يِهْنو ٌمكح هنأ ال ءاريفلت :كلذ هنأ َّنأ :اهانعم

 «بازحألا] « دمي ارم ءاَمْنلا كا ُلحياَل 8 :ىلاعت هلوق :ةرشع ةسماخلا
 .ةيالا [67 ةيالا

 ا

 صيصختلا باب نم امإ هلك 590
 أ «دييقتلا باب نم وأ ءضعب نود دارفألا ضعب نع مكحلا ةلازإ :وهو
 .ًاخسن :هنومسيف نوحماستي ؛مزح نباك نومدقألا ناكو .كلذ وحن

 لا ل رص ل

 اهيفو «ةيالا 5٠[ ةيالا «بازحألا] « َكَجِبوُرَأ كَل اَنلَلحَأ اَنِإ م

 «نيكرشملا اوُلْتَفأَف # :ةيآ نأ نم يبرعلا نبا هلاق ام :ىنعملا اذه نمو وي لا رع جرم
 رافكلا نع ّحُمَّصلا اهيف «ةيآأ نيرشعو ًاعبرأو ةئم تخسن 5 ةيآلا ةبوتلا]

 . مهنع ٌتفكلاو «ضارعإلاو يلوتلاو
 00 ا :وحن همكُح يقبو هظفل حسن ام : ماسقأ عسا مَ
 . '”بازحألا يف تناك ةيآ يهو .(هللا نم ًالاكن ةتبلأ امهومجراف 5

 . تامولعم تاعضر رشعك قلو لأ عتابي

 الو لقعلاب خسن : الو .ةقباسلا تايالاك : هظفل يقبو همكح حسن امو

 0 9 ءمالسلاو ةالصلا هيلع ُهَدَعَب الإ نوكي ال هنأل ءعامجإلاب

 ةيوسلا ةئّسلا :ًايناث

 . هتاريرفتو ,هلاعفأو ِةْلِككَك هلاوقأ ىه

 مالعإ) ف امك ثثيدح فاللا ةعبرأ وحن اهليصافتو اهطسبو « ثيدح

 .«نيعقوملا

 )١( (دنسملا» يف دمحأ هاور )١47/5( )5١1١85(. «كردتسملا» يف مكاحلاو )5/5٠”(

 ااا /"ناسحإلا) ا( هحبححصالا نو نابح نباو . هححصو (ماو/ اخ اوم ك)

 ) .6©  0«ىربكلا ننسلا» ىف ىئاسنلو )١١ /5ا*-19/١؟( )1١50/ا-:16ال(.
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 بر مالك نآرقلا َّنأل ٠ «ميظعلا نآرقلا دعب ةيناثلا ةجردلا يف َةَنِّسلاو

 . هرتاوتل توبا يعط هتغالبب ٌرجعُم «هتوالتب ٌلبعَتم .ةزعلا

 فالخ ال امم اذهو ءاهيلع ٌمدَقُم وهف « حيرص ٌنآرق دجو اذإ كلذلو

 هودجي مل اًّمع الإ :نيلاسي:اوناكان مهنع هللا ناوضر :ءاعيضعلا نذل هل

 . هب ًاحرَصُم

 ولو - «ملعلا لهأ نم هب ٌدتْعُي نم قافتاب اهب ٌلومْعَم ةنّسلا َّنأ : ملعاو

 .[7 ةيالا .مجنلا] # يوما نع ٌقَِني امو »ا هلوقل - داحأ ربخ

 .[ا ةيالا ءرشحلا] «ةوُدَْف لوميا هكَدَاَء امو # : هلوقو

 .[؟١ ةيآلا «بازحألا] 4 ةَكَسَح ةوسأ وهلا لوسر ىف كَلَنأك َدَقَل » : هلوقو

 كلذو «ىدارف مهو ةعيرشلا غيلبتب قافالا ىلإ هلسر هَجوُي ِمَلكَي ناك دقو

 اهب لمع دقو داحأ ربخ تناك ولو- ةنّسلاب لمعلا بوجو ىلع ُليِلَد
 يهو اهيلع مهرقأو .هتبيغ لاح مالسلاو ةالصلا هيلع هنمز يف ةباحصلا
 ة 0 يهو نميلا ىلإ ةفيحص مزح نب ورمع عم هجوو ىداحأ ربخ

 ا ربتعت يتلا مهتاعمتجم يف هتافو دعب ةنّسلاب اولمعو .©١”(أطوملا»

 كشتة ةعم قي مل اهم ءعطقلا غلبت ةريثك ٍقرط نم اهب مهجاجتحا تبثو
 . ريسلا بتكو حاحصلا بتك عبتتي نم ُهِملْعَيَو

 «لحنلا] 4 ْمِهَلِإ لَ ام سائل َنيبْمِل َركْزلأ َكْلِ آنلنَأَو # :ىلاعت لاقو
 .[45 ةيآلا

 ءًاجيردت لزنت تناك ةعيرشلا ّنأل ةنارقلا يف ليخلاه نع 7 ةنّسلاف

 . قبس امك ةّمألا 0 قفرلا لجأل

 كلذ ٌّلكو .هليصفت يتأي مل ” «لامجإلا لزني نأ ؛قفرلا ةلمج نمو
 نآرقلا يف سيلام ع هدم تلا نأ امك .اهيف نيبُم ةنّسلا يف ٌدوجوم

 . ًالالقتسا

 هنم ألمي نأ دحاو لك مازلإو .هب رمألا نآرقلا يف ءاج ناميإلا ىلإ رظنا

 )١( يئاسنلاو .(8494/7”) لوقعلا ركذ باب «ءلوقعلا باتك ءأطوملا )08-651/8(
 .(5805و5865)
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 هبتكو هتكئالمو هللاب نمؤت نأ ناميإلا» :ِهِكك هلوقب ةنّشلا هتنّيَب مث ءهبلق
 .ناسحإلاو مالسإلا كلذك 2"”«هرشو هريخ ردقلابو رخالا مويلاو هلسرو

 تنيبو «نايب ريغ نم نآرقلا اهبجوأ «نيّدلا داّمِع ةالصلا ىلإ رظناو
 عقي دقام حالصإو ءاهطورشو اهتيفيكو تاعكرلاو تاولصلا ددع َةنّسلا

 .اهتئاوف يف لمعلا فيكو ءاهتاقوأ تحضوو ءاهنم للخلا هيف
 اببانَي» :ىلاعت هلوقك .؛كلذ نم لامجإ وه ام الإ نآرقلا يف ركذامو
 « ٍقفارملا َلِإ ُمكَيِدْيَأَو هوجو السعف ةؤلَصلا لإ ْمثَمُف اذ أَوُنَماَح تبل
 .ةيالا [" ةيالا «ةدئاملا]

 .ةيبارّثلا مث «ةيئاملا ةراهطلا وهو ؛طرش نايب نآرقلا يفف

 #« ٍرِجْسَم لك َدْنِع ٌركَتنيِز اوُدُحا» :هلوقب ةروعلا رتس طرش ىلإ راشأو
 ١"[. ةيالا «فارعألا]

 ٌءاَرَمْلا دجْسَْلا َرتك كَلَهْمَو ٍلَوَف :هلوقب ةلبقلا لابقتسا طرش ىلإو
 ١55[. ةيآلا «ةرقبلا] 4ةَرْطَم ْكَسوُجوْأوُلَوك َرْسُك اَمُتْيَحَو

 .ةنّسلا اهتنيَب ليصافت كانه نكلو
 تروسمت َنيِح هللا َنَحَبسَف 8 :ىلاعت هلوقب اهتاقوأ ىلإ نآرقلا راشأ مث

 .مورلا] 4 َنورهظُ نو اًيِيَعَو ٍضَردْلاَو تبوس يف ُدَمَحلأ ُهَلَو * َنوْحِيَصت َنِحَ
 /١1-18[. ةيالا

 ثيدحو «2'”ةديرب ثيدحب «يفاشلا نايبلاب تاقوألا تنّيَب ةنّسلا نكلو
 .امهريغو «حيحصلا» : يف مهنع هللا يضر ا9ورمع نبا

 ةيآلا ,جحلا] 4اوُدْجْسَو اوْعَكرَأ » :هلوقب اهتيفيك ىلإ نآرقلا راشأو
 .[778 ةيآلا «ةرقبلا] 4َنِتْبدَكوَنِإاوموقو # : هلوقو [ا/ا/

 هه رص ريس مص

 ينومتيأر امك اولص» : ِةِكَع لاَقف «تفوتسا يتلا يه ةنّسلا نكلو

 باتك ءملسمو )05١(. خدع يبنلا ليربج لاؤس باب ؛ناميإلا باتك .يراخبلا هاور )010(

 . ملسمل ظفللاو )٠١:9:28(., ناسحإلاو مالسإلاو ناميإلا باب «ناميإلا

 .(51) سمخلا تاولصلا تاقوأ باب ءدجاسملا باتك ءملسم حيحص رظنا (؟)
 )5١7(. سمخلا تاولصلا تاقوأ باب .دجاسملا باتك ءملسم حيحص رظنا (9)
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 . '!7(ىلصأ

 ديمح وبأو «ثريوحلا نب كلامو ءرجح نب لئاوو «ةريره وبأ انل ىورو
 .مالسلاو ةالصلا هيلع هتالص ةيفيك ؛مهريغو مهنع هللا يضر يدعاسلا

 قَح ْمِْوَنَأ ف يِذَلأَو 8 :هلوقب اهبوجو ىلإ نآرقلا راشأ ؛ةاكزلا اذكهو
 وو مس

 .[17 175-5 ةيآلا «جراعملا] 4ٍروُرََمْلأَِلِآَسِل * ٌهوْلَعَ

 . ةنشلا نم ملَع . ؟بجاولا ردقلا َملَع نيأ نم نكلو

 .رشعلا ءايرثع ناك وأ نويعلا تقس اميف» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق
 يلا زاكّرلا يفو» :لاقو 2”(رّشُعلا فصن حضنلاب يقس امو

 . باّصنلا ردق ةنّشلا تنكيو
 رمتلا نم قسوأ ةسمخ نود اميف سيل» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 نود اميف سيلو ؛ةقدص قرّولا نم ٍقاوأ سمخ نود اميف سيلو .ءةقدص

 . '*”«ةقدص لبإلا نم دوذ سمخ

 تتّيبو ء.ناضمر رهش موص نآرقلا يف انيلع هللا بجوأ موصلا اذكهو
 . نيرشعو ًاعست نوكيو «نيثالث نوكي يذلا يرمقلا رهشلا دارملا نأ ةنئّشلا

 ريغل ادماع رطفأ نم نأو «هتيؤرل رطفنو لالهلا ةيؤرل موصن نأ انرمأو
 دنع طقف ءاضقلاو ءءاضقلا عم كلام مامإلا دنع ةرافكلا هيلع بجت ؛رْذَع

 نوما

 نّيبو «عاطتسا نم ىلع جحلا نآرقلا يف هللا بجوأ .جحلا اذكهو

 )١( نيرفاسملل ناذألا باب «ناذألا باتك «يراخبلا هاور )571١(.

 يفو )١57(. ءامسلا ءام نم ىقسي اميف رشعلا باب «ةاكزلا باتك ؛«يراخبلا هاور (؟)

 ْ .(481) رشعلا فصن وأ رشعلا هيف ام باب «ةاكزلا باتك ءهوحن ملسم
 باتك ملسمو )١5494(. سمخلا زاكرلا يف باب «ةاكزلا باتك «يراخبلا هاور ()

 )17١١(. رابج رثبلاو ندعملاو ءامجعلا حرج باب ءدودحلا

 )١5509(. ةقدص دوذ سمخ نود اميف سيل باب «ةاكزلا باتك .يراخبلا هاور (54)

 .يراخبلل ظفللاو (480و91/4) ةاكزلا باتك ءملسمو
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 4م دما ملي ٌقَحكسور اوصل اَلَو ا : ىلاعت هلوقب مارحولا ىلإ راشأف «هناكرأ
 .ةيالا رخآ ىلإ ١97[ ةيالا «ةرقبلا]

 ةيآلا «ةرقبلا] 4ٍتدَفَرَع ني مُحْضَقَأ آَدإَه # :هلوقب ةفرع فوقو ىلإو
 ١([.

 4 لل رَعَس ني ةَوْرمْلاَو امّصلأ ّدإ#© ظ :هلوقب فاوطلاو يعسلا نيبو
 /١60[. ةيالا «ةرقبلا]

 .جحلا] 4 جو دوجُسلا مكحصرلاو تيبآفْلاو تيفياطلل نب ره مّهَطَو # :هلوقبو
 .[75 ةيآلا

 فوقولا تقوو «ةفرع دودحو «هتاعونممو مارحإلا ةيفيك ةنّسلا تنّيب
 . .كلذ ريغ ىلإ ءطاوشألا ددعو .فاوطلاو يعسلا ةيفيكو «هيف

 . '"”(وهككسانم ينع اوذخ» :هلوقب مالسلاو ةالصلا هيلع هاي لو
 ليصافت هّجح اونياع نيذلا ةباحصلا اهاور يتلا ةيوبنلا ثيداحألا تنيبو

 .امهريغو «رمع نباو «سابع نباك «كلذ

 عيرشتلا يف ةلقتسم ٌةنّسلا

 دري دقف .عيرشتلا يف ةلقتسم ةنّسلا نأ قحلا لهأ دنع قحلا نأ ملعا
 ةالصكو ءرطفلا ةاكزك .نآرقلا يف هليصفت الو هلامجإ ركذي مل ام اهيف
 «ةتبلا امهومجراف اينز اذإ ةخيشلاو خيشلا» ةيآ نأل «ينازلا دحكو ءرتولا
 عقو نإو ءأرتاوت انيلإ ورت ملو اهظفل خسن اهنأل ؛ةنسلا مكح اهمكح

 عمجلا ميرحتك :مارحلا ميرحتو لالحلا ليلحت اهب تبث تبثي نآرقلاك ةنسلاف
 ةيسنإلا رمحلا موحل ميرحتو ءاهتلاخو ةأرملاو 0 ةأرملا نيب
 .ةرثك ئصحي ال امو يم ا م ا ا اسر

 .«ملسم حيحصا) يف وهو .(1١؟6/4) «ننسلا» ىف ىقهيبلا هاور طظفللا اذهب ثيدحلا 2غ(

 : ظفلب (١1؟950) ًابكار رحنلا موي ةبقعلا ةرمج ىمر بابحتسا باب .جحلا باتك

 2غ . مككسانم ينع اوذحأتل»
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 ةنسلاو نآرقلا نم ةسمخلا هقفلا ماكحأ ذخأ

 : ةسمخ يف رصحنم ماكحألا نم ةعيرشلا يف دجوي ام نأ ىفخي ال

 لاعفأ نأ كلذو .زاوجلاو «ةهاركلاو «ةمرحلاو «بدنلاو «بوجولا

 الو هيف يضر ال مسقو ءهطخس مسقو ؛هللا هيضر اهنم مسق «نيفلكملا

 ؛هوركملاو مارحلا يناثلاو «بودنملاو بجاولا لمشي لوألاف .طخس

 .لالحلا وه ثلاثلاو

 ضعبب ربعي ةرات هنإف ماكحألا هذه نع ريبعتلا يف نآرقلا بولسأ امأ

 . ةّيلحلاو ةمرحلاك ءاهيلع حلطصملا ظافلألا

 .[7 ةيآلا «ةدئاملا] 4هَتيَملأ هْحيَلَع َتَمَّرُح# :ىلاعت لاق

 .لحنلا] 4 مارح اًذنهو لل اًذه بكا ْمُكددِسْلا ٌفِصت امل اوم الو > .
 ١١5[. ةيالا

 .[1 5 ةيالا «ءاسنلا] 4 كِل ارواَم مُكَل َلِحَأَو »

 .«ضرف) ةدامب بوجولا يف ربعُيو
 ١» ةيألا «بازحألا] 4 هيلع اَسْصْرفاَماََنِِعَدَم 65٠[.

 .[1 ةيآلا «ميرحتلا] 4كِيْنَأ هلي ركل ُهّمأَضْودَم »
 هاير الإ أودبنالأ كير ىَصقَو 2# » :وحن «ىضق» ب ضرف نع ربعي دقو

 .[؟7 ةيالا ءءارسإلا]

 4 نيقتلاب سْفّنلا نأ آف ْمِِتلَع اَنِكَو 8 :ىلاعت لاق ««بتك» ب ربُيو
 .[460 ةيالا «ةدئاملا]

 .[10 ةيآلا «ةرقبلا] 4ّلََْلا يف ٌصاَصِقْلا كلَ بيك »

 00 .[141" ةيالا «ةرقبلا] 4ماَيِلآ كيب »

 ها الإ اَُدبَماَلََرَمأ8 :ىلاعت لاق «مازلإلا هب ُدارُيو رمألاب ربَعُي دقو
 ء[ 4 ةيآلا «كنفوي]

 :ىلاعت هلوقك ؛بدنلاو بوجولا نم معألا بلطلا نع رمألاب ربَعُي دقو
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 لَمَعَبْلا نع ىتبَو ىرشْلا ىذ ياتبإَو سسمِهْلاَو لدَمْلاِب ٌرْمأَي هلأ ّانإ# » #_
 .ىبرقلا يذ ءاتيإو ناسحإلا ليلدب 4٠[ ةيالا ٠ لحتلا] 4 ركل

 « ولك نذل نع ُهّنَأ مكلبتي اَمَنِإ 8 :وحن مرح نع «ىهني» ب ربعيو
 .[9 ةيآلا .ةنحتمملا]

 اسيل اوُرَت نأ مكل ٌلِحياَل » :ىلاعت لاق ««لحي ال١ ب هنع ربعي دقو
 .[18 ةيالا ءءاسنلا] 11

 ّجِح سياتل َلَع ّلَع نيو # :ىلاعت هلوقك ««ىلع» ب بوجولا نع ربعُي دقو
 .[ةا/ ةيآلا .نارمع لآز « تيب لآ

 ضرف هللا نإ : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقك ةنسلا كلذ ترسف دقو
 . ')(اوجحف ٠ م مكيلع

 « َرْثكْل ِهداَبِعِل ضرب الو # :ىلاعت لاق «عنملا نع اضرلا مدعب ربعي دقو
 .لاحب هحيبي الو هعنمي أ ا/ ةيآلا .رمزلا]

 .حتفلا] 4# تنمو مْؤُمْلا نَع َُّمأ ضر دَّمْل ا# > :ىلاعت لاق ءهدضل اضرلاو
 .[١م ةيآلا

 ةيآلا ءءاسنلا] « وسلب َرْهَجْلأ هَأ ٌبِححاَل#+ ل :ىلاعت لاق «بحلا هلثمو
 ١[.

 53 ِنْيَمْوَي ف َلَّجَسَت نمُه # :ىلاعت لاق ؛ةحابإلا نع مثإلا يفنب ربعي دقو ريس رح رج نتبع جرس و سل يس
 7١7[. ةيآلا «ةرقبلا] 4ِهِنلَع َمْنِإ

 ١ ةيآلا «ةرقبلا] ِةْيََع ء م اق ٍداَعاكَو اربع ٌرطضأ نم “ا/١11[.
 ةيالا .ةرقبلا] # دمع م مه لق ْجهَنب َحَلَصَأَ أَم امنِإ وأ انج ٍصوُم نم َفاَح نه مسولا مريس هس سك هل لس لت تر

 87 ١[.

 # نُهَدَعب مان هيلع الو دكَيَع بليل ا» :ىلاعت لاق «حاَنُجلا هلثمو ع عه مل
 .[ ه8 ةيالا .رونلا]

 )١7797(. رمعلا يف ةرم جحلا ضرف باب .جحلا باتك .ملسم هاور )0(
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 # جرح جرغألا َلَعاَلَو حرَح مالا َلَع َسْيِل # :ىلاعت لاق «جرحلا هلثمو

 .ةيآلا 1١[ ةيالا ءرونلا]

 ا ا كل وأ مهجور َكعاَلِإ : ىلاعت لاق ُمالّملا هلثمو

 .[1 ةيالا «نونمؤملا] *حسموَُم

 ٍنم َرِيْلا ّنِكلَو » :ىلاعت لاق .ٌرب هنأب ُهْفْضَو ؛ًارهاظ بوجولا ديفُيو
2 

 1١868[. ةيالا «ةرقبلا] «ُْهَّيَت

 77١[. ةيآلا «ةرقبلا] 47:2 َمَلاَصِإ ْلُق 8 :ىلاعت لاق «ريخلاب ُدفصَو وأ

 :ىلاعت هلوقك' «ةنجلاب هيلع دعولاو بولطملا لعفلا ركذ كلذ نمو

 تيذدلا * نوفر مه كلو » ىلإ ١[ ةيالا «نونمؤملا] < وما حلقأ دم ل

 1١-١ ١[. ةيآلا «نونمؤملا] # سوَدرْفْلا َنوُثِري

 : ىلاعت هلوقك امهيف روهشملا ىلع ؛ ؛«لعفتلو لعفا 0
 ْمُهَكَفَن أوُضَقِيل مث «[57 ةيالا «ةرقبلا] © َةدَكَلا اهاَدَو رلَّصلأ اوُبيِقَأَو»

 نع هنأو فورعملاب رمأ و 9 ةيآلا .جحلا] 4 أاُو ل هك خي

 *« نلموألا نم تحصيل ًاوبنَسحاف # ل[ ةيالا «نامقل] #0

 .[”5 ةيآلا 6

 «ًاوداطصأف ُكللَح اَدِإَو # :ىلاعت هلوقك ءرظحلا دعب نكت ملام اذه َّلحّمو

 .[” ةيآلا .ةدئاملا]

 ةيالا ءءاسنلا] «ِةَسّيِلَأ َىَئ ة مكل باط اَماِكنأَف # : وحن داشرإلل نكي مل امو

 .لوصألا يف مولعم وه امم كلذ ريغ ىلإ "1

 كضيأ اهيف 00 ىلع «لعفت ال١ ميرحتلا ىلع ةلادلا غيصلا نمو

 * أبل اولكأت ال 9 [0١؟ ةيآلا «ماعنألا] # يبي « يتبل َلاَم أبرمت الو 58

 .[ ١ ةيالا «نارمع لا]

 وثولا َرهظأوْرْدَو# :وحن فكلا بلط ىلع لادلا رمألا ٌلعف كلذ نمو

 داشرإلل يهنلا نأ ىلع ليلد لدي مل ام ١١٠١[ ةيآلا «ماعنألا] 4هَمِطاََ

 .هوحنو
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 .[188 ةيالا «ةرقبلا] *اهروُهظ

 * َمُهسَوْجَت ني ريك يف َرْيَح اَل# » :ىلاعت هلوق وحن ريخلا يفنو

 ل » : وحب ءاسح مودعملاك ًاعرش مودعملا نذل ؛ لعفلا يمن كلذ نمو

 .[77“ ةيآلا «ةرقبلا] «اَهِرلَوب هَدِلَوَدآَضَن

 لق :وحن .قسفلا وأ مثإلاب امإ هيلع ًادعوتم لعفلا ركذ كلذ نمو
 لحوم آي همس اَمَدَتب دب نمَه » 7١19[« ةيآلا «ةرقبلا] 4ٌريَكَمْنِإ اَمهف
 1١8١[. ةيالا «ةرقبلا] «45هئوُلَدَبي نينا

 .[14 ةيآلا «ناقرفلا] 4اماَمَأ َقْلَي َكِلَد لَعْفَي نمو # : ىلاعت لاقو
 .[ ةيآآلا «ةدئاملا] 4ٌّقَمِف َمُكِلَد :ىلاعت لاقو
 هيف ًائيش ذختا نم نعل ِهِلي هللا لوسر نإ) :ملسم ثيدحك ؛نعللا هنمو

 ريا امَنإ # :ىلاعت هلوقك «ناطيشلا لمع نم هنأب هيلع دعوتلا كلذ نمو
 4٠[. ةيآلا «ةدئاملا] 4ٍنطيَّشلَأ ٍلَمَعْنَي ُسَجِ ُملوالاَو باصنالاو رمل

 «قبس ام لك نم صخأ اذهو «باذعلاب لعفلا ىلع دعوتلا كلذ نمو
 «تاقبوملا نم ةريبك لعفلا نأ ىلع لدي «ةمرحلا ىلع لدي هنوك عم هنإف

 ادّمَعَتَماَنِمَوَم ْلَثُفَي نَمَو 3 : ىلاعت هلوق وحب روهمجلا يار وه امك اا س«رإ «# يل كرس ١ سل نك ب ِِء
 توركي نذلاو» .[97 ةيالا ءءاسنلا] «ابيف ادد منهج مْواَرَجَف 1 1 4 ل ا ول د
 :ةبوتلا] < يأ ٍباَدَصِي مُهَرَضَبَم» :ىلاعت هلوق ىلإ 4 ةََضِفْلاَو بهذلأ
 .[" ةيآلا

 امك اهيلع ةنّسلاو باتكلا يف صني مل ةسمخلا ماكحألا َّنِإ :ةلمجلابو
 ىف .هركو ©« بدنو .حيبأو «بجوأو ءمرخ : ظافلأب هقفلا بتك ىف ىه

 ىلع ةلادلا غيصلا امهيف تدرو ةنّسلاو باتكلا امنإو «ةلأسم ةلأسم لك

 )١864(. مئاهبلا ريص نع ىهنلا باب (حئابذلاو ديصلا باتك» ملسم هاور )ع0(
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 هيلع هلعف درو وأ .ًاموهفم وأ آقوطنم ءامهمدع وأ ءاضرلا وأ طخسلا

 ْ .هريرقت وأ ءمالسلاو ةالصلا

 هراهظإو هيلع هتموادمو ءرمألل ِهكي يبنلا لعف :ماكحألا هنم ذخؤت اممو

 دنع بودنَم «ةيكلاملا دنع ٌةَنُس هنأ ىلع ًاليلد كلذ نوكيف .ةعامج ىف

 نيديلا لسغك :«ىرخأ ةرامأ هيلع لدت وأ .هبوجوب حرصي مل ام «مهريغ

 كلذو «قاشنتسالاو ةضمضملاكو «لسغلاو ءوضولا حاتتفا يف نيعوكلل

 عيبلاك .دوقعلا يف داسفلا يهنلا غيص نم مهذخأ ؛ مهتاطبنتسم نمو

 يف مهكرادم فاالتخاللو . الثم جحلاو موصلاو ةالصلا يفو .حاكنلاو

 ةحكنألاو عويبلا نم ريثك يف اوفلتخا .ةهاركلا وأ ةمرحلل وه له .يهنلا

 .تفت مل اذإ وأ ءآدبأ له خسفلا ىلعو ؟ال مأ خسفي له

 يهنلا اذكو ؟ال مأ هنم نوكتملا دلولا قحلي له «حاكنلا يف خسفلا دعبو

 .تقولا يف ةالصلا ةداعإ لهو ؟ال مأ «داعتف نالطُبلا نمضتي له تادابعلا ف

 الأ ىرحتي ىلاعت هللا همحر كلامك حلاصلا فلسلا نم ريثك ناك دقلو

 :لوقي الف . ةنّسلا يف الو باتكلا يف هب حرصُي مل يداهتجا مكحب حرصُي

 .ًالثم بجاو الو «لالح الو «مارح اذه

 لإ ٌتحأ اذه وأ .هلعف نم دب ال وأ اان

 -ردني نأ ىشاحتيف ءأطخلا هيلع زوجيو هللا نع دِبْخُم ىتفملا نأل
 سس خصل م سهل ص يار عم ىر ا

 اذنهو لئلح اذنه بزكلا مكجتتسلا فِصَت اَمِل أوُلوُمَت الو # :ىلاعت هلوق تحت
 ] ١١5[. ةيآلا «لحنلا] «مارح



 عامجإلا
 نم رصع يف مالسلاو ةالصلا هيلع هدعب ةمألا يدهتْجم قافتا وهو

 باتك ىلإ دنتسي نأ دب ال عامجإلا نكل .ماكحألا نم مكح ىلع راصعألا
 .امهنع جرخي ال نس وأ

 نم ةيمالسإلا ةمألا ةمصع وهو .لصأ ىلع ينم عامجإلا ةيجبحو
 َلوُسرل ٍيِقاَمشْنَمَْو # :ىلاعت هلوق هليلد ءاهنيد رمأ يف ةلالض ىلع اهعامتجا
 َمَكَهَج وِلَصُنَو ّلَوت ام وو َنِنِمْؤمْلا لبس ريع َعيَتيَو ئَدَهْلأ هَل نبل ام دعب نم
 1١١6[. ةيالا ءءاسنلا] 4اًريِصَم ٌتَءآَسَو

 نمو «ةعامجلا عم هللا ديو «ةلالض ىلع يتمأ عمتجت ال» :ُةَِك هلوقو
 . '"7يذمرتلا هاور .«رانلا ىلإ ذش ءذش

 هب تبثت .هب ٌدبعتم ءنيَّدلا يف ةّبح عامجإلا َّنأ روهمجلا بهذمو
 .ةيعرشلا صوصنلاب تبثت امك ماكحألا

 نم ةيثكو .دشر نبا تاقافتاو «ربلادبع نبا تاعامجإ نم اورذحو
 : هيلع نودريو عامجإلا لئاسملا ضعب يف يعدي ءاهقفلا

 ةيفنحلا ةحابإ عم عامجإلا «ليخلا موحل ميرحت يف مهضعب ىكح ١-
 .اهل

 دنع صنلا ىلع عامجإلا ميدقت ىلع عامجإلا ًاضيأ يكحو ١-
 . مالك هيفو «ضراعتلا

 لوق عم «ةعمجلا لسغ بوجو مدع ىلع عامجإلا مهضعب ىكحو -
 .هب مهضعب

 بلاط يبأ نب يلع لوق عم .دالوألا تاهمأ عيب نم عنملا ىلعو -4
 .هب

 يف ينولجعلا لاق )١15911١9/١(. قرط نم مكاحلاو «(5157) (517/4) يذمرتلا )0(
 ةريثك ديناسأ هلو نتملا روهشم ثيدحلاف ةلمجلابو :(00/5"3) «ءافخلا فشك»
 .ها .هريغو عوفرملا يف ةديدع دهاوشو
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 دب ال لب ءاعامجإ ىكح نم لكب رتغُي نأ يغبني الف «ةريثك اذه لاثمأو

 «هيقتلاو فعلا نفذ

 رك وبأ :هقنما كقألا ليفت ان (ةقرفتلا لصيف» هباتك يف يلازغلا لاقو

 يف َفلوخنو «هنم ريثك هيلع ٌركنأو .عامجإلا لئاسم يف ًاباتك يسرافلا

 :( لئاطملا كللت نقع

 سيلو «ءىطخم وهف «ءدعب هدنع تبثي ملو عامجإلا فلاخ نم ًاذإف

 سيل اذه يف قيقحتلا ةفرعمب لالقتسالاو .هريفكت نكمي الف «سذكمب

 ةمئأ هل لب .عامجإلا ةياكح ملاع لكل سيل هنأ نيبتف «هنم ريسيب

 لوق وهو هدوجوو هروصتب لوقلا ىلع ؛مهنم آلإ لبقي ال نوصوصخم

 .ةمألا ءاملع نم ةمئألا روهمج

 سايئقلا
 ب

 ذيبنلا قاحلإك ءهمكح ةلع يف هل هتاواسمل ٍلصأب عرف قاحلإ وه

 .راكسإلا يف هل هتاواسمل هبراش ل بوجوو .ةمرحلا يف رمخلاب

 نم هرابتعا يف دب ال لب ءعرفلاو لصألا نيب عاجلا دوجو يفكي الو

 .طابتسا وأ ؛ عامجإ ل ( صن نم هيلع لدي لْيلَد

 .راصمألا ءاملع مهلعب نمو نوعباتلاو ةباحصلا نما دقو

 لاق . هيلإ نآرقلا كيقرأَو هاك هللا لوسر نمز يف هب لمعلا ءاح دقو

 سايق رابتعالاو 1 ةيآلا «رشحلا] « رصْيأْل لوا | أوريسعاف 9 : ىلاعت

 غلاب يشل
 كسي ايدك نع نول ل خم أ هول أ # نو ام مير أ 9“ :ىلاعت لاقو

 مسمع دَفَلَو # َنوُمْلَعَت ال ام ىف ٌجكَكشين دو محلك لب نأ خلع # َنِقوْبْسَ كامو تول

 .[08-17 تايآلا «ةعقاولا] «قوك ديال ف كود َءأَنَدل

بلا مهراكنإ يف رافكلا ىلع جاجتحالا أاهيف عفو ةيآلا هذهف
 سايقلاب ثع

 اهيف بلطي يتلا «ةلدّقمتعملا لوصألا يف سايق وهو :«ىلوألا ةأشنلا ىلع

 . ىلوأ باب نم نظلاب هيف ىفتكي يذلا هقفلا يفف «عطقلا

 ضب



 م م َهَملَعأ ا ._

 مجْنِم رمال ِلقَأ ى ىحّلِإَو ٍلوُسرلا لِ! هودر َوْلَو # ' ىلاغت لاقو َنيِذَلأ هملعل
 .[477 ةيآلا «ءاسنلا] © ٌةيِْم ٌئوُظيْنَتْس

 ًادوجوم نكي مل نإف لكي لوسرلا ىلإ مهيلع لكشأ ام اودري نأ مهرمأ
 هطابنتسالا لهأ مهو نيدهتجملا صخو .ءاملعلا ؛مهنم رمألا يلوأ ىلإف

 .سايقلا وه هالعأو طابنتسالا يف باب لوأو

 أ دل :ىلاعت هلوق سايقلا ةيعورشم ىلع ةلادلا تايالا نمو

 2 اون هلآ, شاثلا َموْقِل تاريملاو تبتكلا ٌمُهَمَم الراو تلا انس
 .[6 ةيالا 0

 . سايقلا ىلع نازيملا ةمألا روهمج 0

 مالعإ)» يف ميقلا نبا بعوتسا لقو . ةريثك كلذ ىلع ةلادلا تايالاو

 . هنع هللا يضر رمع أانديس باتكل هحح رش ءانثأ هرظناف ءاهنم ًاريثك «نيعقوملا

 تابثإ يف ةليوط تايبأ نم يديزيلا دمحم يبأل ربلادبع نبا دشنأو
 : سايقلا

 انلََسَد

 افسأ لمحي رامحلاك نكت ال

 رمأ لك يف سايقلا اذه نإ

 الإ نيّدلا يف سايقلا زوجيال
 وار لوق لهاج نع ينغي سيل
 هاتفأ دشرتسم هاتأ نإ

 ع لو ةتيالعلا لمحت خفت نإ
 دع ْيَوْذ ءازجلا يف هللا مكح

 نكلو مسي ملو تقوي مل
 ذاعمل هلاقم يف ةوسأ

 لا هيلع ىلص يبنلا يفاذكو
 رس لا اذإ سس

 نآرقلا يف تأرق دق امك آر
 نازيملاك لوقعلا لهأ دنع
 ناوص هنئيدل هيقفل

 نالف نع هلوقو نالف نع

 نالديصلاك دارملا هيف فر

 نايري يذلاب ديصلا يذل ل

 نالدعلا مكحيلف هيف لاق
 نامصنلا ىتأ نإ يأرلاب ضقا
 ناوأ لك نيحلاصلاو هل
 ايما باوسفلا لق 1

 0” ني يحل

 انور



 هلامعتساب ةباحصلا نع يونعملا رتاوتلا غلب دق :يلبنحلا ليقع نبا لاق

 . عطقلا ديفي وهو
 .هحداوق عم هلوصأو سايقلا ررقت مالسلاو ةالصلا هيلع هنمز يفف

 لمك هقفلا ماظن نأ «هلبق ةثالثلا لوصألاو سايقلا ثحبم نم جتنتسنف

 .ةعبرألا هلوصأ مامتب ِِكي هللا لوسر دهع ىلع هلك

 : عئاقولا هذه «سايقلل مهلامعتسا ىلع لدي اممو

 نأب مكحف « هنع هللا يضر ذاعم نب دعس ةظيرق ونب تيمكح : لوألا

 : مالسلاو ةالصلا هيلع هل لاقف .«مهيرارذو مهؤاسن ا مهلتاقُم لقي

 يشل ةاوو . هللا مكحب مهيف تمكح»

 هلوق يف نيروكذملا نيبراحملا ىلع مهساق «سايقلا نم اذه ةمكحو

 .["7" ةيالا «ةدئاملا] * ُملوُسَرَو هلأ َنوُبِراَحي َنِذَلأ اَؤَرَج اَمَّنِإ 8 :ىلاعت

 :لهنلا مهضقنو «بازحألا ةعقو يف ًاشيرق مهتالاومل داسفلا عماجب

 مهئادف ىلع اوبتوع نيذلا ىرسألا ىلع مهساق نوكي نأ لمتحيو

 «ةاَدِهاَمِإَو ُدَحباَنماَمَو 8 :ىلاعت هلوقب خسْنُي مل كاذ ذإ ناكو .مهلتقب اورمأو
 .[5 ةيالا ءدمحم]

 يف ًابنج حبصأ نيح بارتلاب هنع هللا يضر رساي نب رامع ْعُوِمَت : يناثلا
 ملف «هل ًاقفارُم ناك يذلا هنع هللا يضر رمع امأ .مميتلا كلذب ىلصو ءرفس

 ةراهطلا رامع سايق يف حدق كك يبنلا الأسو امدق املو .ّلِصُي ملو غرمتي

 وهو صنلا دوجول عضولا دساف هنأب «ندبلا ميمعت يف ةيئاملا ىلع ةيبارتلا

 .[1 ةيالا «ةدئاملا] 4ُهَنَي ٌْكَيِديَأَو :ُكِحوُجْوب اوُحَسْمأَكا# :ىلاعت هلوق
 .وه يه وأ .عامجلا ّمَعَي ام ءاهب دارملا ةسمالملا نأ ىلإ هل ًاريشم

 هيف قرف ال هنأو «مميتلا ةيفيك هل نيبو «اذك لعفت نأ كيفكي» :هل لاقو

 هنع هللا يضر رمع مهف ام فالخ ءرغصأ وأ ربكأ ثدح نع نوكي نأ نيب

 لسغلا الإ عامجلا يف يفكي الف ءطقف عاّمجلا ةمدقم اهنأ «ةسمالملا يف

 باتك ءملسمو .(7805) ذاعم نب دعس بقانم باب ءراصنألا بقانم باتك «يراخبلا )١(

 (755١و١1ا/54) دهعلا ضقن نم لاتق زاوج باب ءريسلاو داهجلا
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 . ''”(حيحصلا» يف ةصقلاو .همهف ىلع

 .«بهذ متاخ ًاسبال نيرحبلا نم لجر ءاج '*'”«يئاسنلا» : يف :ثلاثلا
 انئح دقل :لاّمف (ران نم ةرمج كدي ىف) : مالسلاو ةالصلا هيلع هل لاقف

 انع أزجأب سيل هب تئج ام نإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هل لاقف ءريثك رمجب
 نأ ىلإ داننإو . هسأيق داسف هل نيبف («ايندلا عاتم هنكلو .ةرحلا ةراحح نم

 ٌلومحَم وهام نيبو «ةنيزلا هب دصق يذلا سوبلملا بهذلا نيب ًاقرف كانه
 هبشأ «ضرألا بارت نم هلصأ لكلا ناك إو .ةلدابملا ةرورضل دعم 3

 .ةرونملا ةنيدملا جراخ ةمكارتم دوس ةراّجح يىضو .ةرحلا ةراجحي

 ةباحصلاب ًامامإ ىلصو ًابنج هنع هللا يضر صاعلا نب ورمع مميت : عبارلا
 2 ىلع هبتاع هلل يبنلا اوربخأو اوملدق املو .لسالسلا جلاد ةوزغ يف

 د يبأ يف ةصقلاو . ةداعإلاب مهنم ًادحأ رمأي ملو يح وهو مهب

 راشأف «ذفلا لاح ىلع مامإلا لاح سايق هنع هللا يضر ورمع نم عقاولاو
 ىلعألا سايق هنأو «قرافلا دوجو عم سايق هنأ ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع هل
 .طقف ةهاركلا وه مكحلا نأ ىلع لدف .ةداعإلاب هرمأي ملو .ىندألا ىلع

 .' «حيحصلا» يف هنع هللا يضر يردخلا لديعس يبأ ةيضق 0

 ًاسايق ءمنغ نم ًالعج كلذ ىلع ذخأو «ةحتافلا ايا راح
 امو» : لاق و يبنلا اوربخأو اومدق املف 15500 ا

 نم طبنتسا ام هل مل .امهسب يل اوبرضاو مهنم اهوذخ ؟ةيقر اهنأ كاردأ

 . سايقلا

 .(0705) (10/6-117/5 /8) يئاسنلا (0)

 .(159و5؟8) 680 «كردتسملا) يف مكاحلاو . (3717*هوال# ) 2(”؟/١) .دوادوبأ 2

 هسفن ىلع بنجلا فاخ اذإ باب «مميتلا باتك ءًاقلعم «حيحصلا» يف يراخبلا هركذو
 .توملا وأ ضرملا

 «مالسلا باتك .ملسمو .(01/75) باتكلا ةحتافب ىقرلا باب «بطلا باتك .يراخبلا )0

 .(؟؟١١) راكذألاو نآرقلاب ةيقرلا ىلع ةرجألا ذخأ زاوج باب

 ؟م



 ؟مالسلاو ةالصلا هيلع هنم ساّيقلا عَقَو

 هيلع دهتجا له :يهو ءاهنم ّمعأ ةلأسم ىلع ٌةينِبَم ةلأسملا هذهو

 : ىلاعت هلوقلو «يحولاب هيلإ هجايتحا مدعل دهتجي ال مأ «مالسلاو ةالصلا

 .[4 ةيالا ءمجنلا] 4كوب حوال َوْهّنِإ ©

 .ءىطخُي ال هداهتجا نأو ءدهتجي هنأ «عماوجلا عمج" يف امك حيحصلاو

 .ءاشت امب مكحا :لاقيف .هيلإ ضوفي هنأو

 اَبْيَأي 8 : ىلاعت هلوق «مالسلاو ةالصلا هيلع هداهتجا يف حيرص وه اممو

 ١[. ةيالا «ميرحتلا] كَتَبَ آم ممن

 هل لاقف ءءام نود ردب يف هلوز :مالسلاو ةالصلا هيلع هداهتجا نمو

 . 270يأرب» :لاقف ؟يأرب وأ يحوب له :رذنملا نب بابُحلا

 هب ناويحلا بيذعتو .هنم ناويحلا عنمك ءاملا نم مهعنم نأ ىأر هنأل

 نم مهعنمن نأ يأرلا :بابحلا لاقف لَك ةقفشلا ىلع ٌلِبَج دقو ءزوجي ال

 ءرصنلا بابسأو برحلا ةديكم نم ءاملا نم مهعنم نأل ينعي «ءاملا

 نم كلذف ءاعونمم ءاملا نم هعنم نوكي ىتح مرتحمب سيل ٌئبرحلاو
 .اضيأ سايقلا

 .[47 ةيالا «ةبوتلا] «َرُهَلَتنْوأ مل كلنَع ُهَأاَمَعل :ىلاعت هلوق هنمو

 ىنعم الو «كوبت نع فلختلا يف مهقافن رهظ نمل نذإلا ىلع َبِتوُع
 .داهتجا وه امنإو «يحو هب لزن امع امع بَناَعُي نأل

 * ضال ىف ضي ٌّقَح ئَرْسأ هم َنوكَي نأ يب تاك امل : ىلاعت هلوق هنمو

 ءًاداهتجا ءادفلاب ردب ىرسأ ءاقبتسا ىلع تبتوُع .[71 ةيآلا «لافنألا]

 ًالمحو «لاتقلا تايآ لوزن لبق هب رومأملا حفصلاو وفعلا مومعب المع

 يذلا لاملا ىلإ نيملسملا ةجاحلو ءرسألا لبق ام ىلع لاتقلا تايال

 )١( يماشلل ىدهلا لبسو (7717/9 ةيادبلا )5/7١(.
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 .ةردقلا دنع وفعلا نم قالخألا مراكم ىضتقمب ًالمعو .مهيوقُب

 نب هللادبع ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع هتالص يف حاحصلا ثيدح هئنمو

 دقو هيلع ىلصتأ :هنع هللا ىضر رمع هل لاقف «''7قفانملا لولَس نبا ََبَأ
 لآ 1 سس تس سرا سوس 1 5 2 0 5 0
 َتاَم مهن رحأ هلع لصت الو 0 : ىلاعت هلوق لزنف .مهيلع ةالصلا نع تيهن

 .[85 ةيالا «ةبوتلا] «ادبأ

 4 يحرم اوروفَتسي ل اوما أَو يبا تنك مط : ىلاعت هلوق يف
 وأ ةاواسم امإ ءرافغتسالا ىلع ةالصلا ساقف ١١[. ةيالا .ةبوتلا]

 هلوانتف ءءاعد اهنأل ةزانجلا ةالص ىف لخاد رافغتسالا نأ ىأر وأ ؛ًايولؤأ

 ءاشت امب مكحا :هل لاقي نأب مالسلاو ةالصلا هيلع هل ضيوفتلا نمو
 4 دما كنرأ ام سائلا َنْيِب ْمَحَتِل حلايب بتكلا َكِلِإ آنلزنأ آَنِإ 9 :ىلاعت هلوق
 ٠١[. 68 ةيالا ءءاسنلا]

 تركذ ىتح .ةليغلا نع ىهنأ نأ ثممه دقل» :هريغو !؟”ءلسم ثيدحو

 . مهدالوأ رضي الف , هنوعنصي مورلاو سراف نأ

 مهترمأل .يتمأ ىلع قشأ نأ الول» :"”«حيحصلا» ثيدح ًاضيأ هنمو
 . «ةالص لك دنع كاوسلاب

 .رفكلاب كموق دهع ةثادح الول» :2؟'*”حيحصلا» ثيدح ًاضيأ هنمو
 . «ميهاربإ ساسأ ىلع اهتلعجلو «ةبعكلا تضقنل

 ال ْوَأ َمُلَرِفْمَتْسا» :ىلاعت هلوق باب ءريسفتلا باتك «يراخبلا ؛هيلع قفتم )١( م 2 رم
 ءملسمو .(4777) © . ادب تام مُهتيولحأ لع ِلَصناَلَو 8 هلوق بابو 4770(0) 4. مل
 .(84:0) رمع لئاضف نم باب ةباحصلا لئاضف بانك

 .(555١؟) ةليغلا زاوج باب .حاكنلا باتك .ملسم هاور )0

 ءملسمو .(841/) ةعمجلا موي كاوسلا باب «ةعمجلا باتك «يراخبلا ؛ هيلع قفتم 22

 .(؟5807؟) كاوسلا باب .ةراهطلا باتك

 باتك ءملسمو )١680(. اهناينبو ةكم لضف باب .جحلا باتك .«يراخبلا ؛هيلع قفتم ()

 ل



 هيلع لاقف ؟ماع لك بجي له «جحلا نع لئاسلا ثيدح ًاضيأ هنمو

 ء مكتكر تام ينورذ . متعطتسا املو .تبجول معن تلق ول» : : مالسلاو ةالصلا

 وهو (مهئايبنأ ىلع مهفالتخاو .مهلاؤس ةرثكب مكلبق ناك نم كله امنإف

 .ًاضيأ ''"(حيحصلا» يف

 'اهرجش دضعي ال» :لاق ثيح ةكم ةمرح يف '"”(حيحصلا» ثيدح هنمو

 . (رخذإلا الإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف «رخذإلا الإ :لاقو سابعلا ماقف

 موي اوسمأ امل :لاق عوكألا نب ةملس نع "”(حيحصلا» ثيدح هنمو

 هذه متدقوأ ام ىلعا : دلع يبنلا لاق «نارينلا اودقوأ « ربيخ أاوحتف

 اورسكاو اهيف ام اوقيرهأ» :لاق ةيسنإلا رمحلا موحل :اولاق .«؟نارينلا

 يبنلا لاقف « ءاهلسغنو اهيف ام قيرهن :لاقف 1 ماقف .(اهرودق

 املف .ةةةامللا انييح رودقلا رسكب مهيلع ال وأ ظلغ - (كاذ وأ)» : ٌدِدَكَع

 .اهلسغ يف مهل صخرو رصإلا مهنع ةع عضو .مكحلا اوملس

 هللا لوسر اي :تلاق يتلا ةأرملل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :سايقلا نمو

 تنكأ نيد اهيلع ناك ول تيأرأ» :لاقف «رذن موص اهيلعو تتام يمأ نإ

 يف ةصقلاو «ىضقي نأ قحأ هللا نيدف» :لاقف ءمعن :تلاق «؟هنيضقت

 . '*”(حيحصلا)

 :لاقف ؟اهيلع رجؤُيو هتوهش اندحأ يضقيأ :لاق يذلا لجرلل هلوقو

 اذإ كلذكف :لاق (؟رزو اهيف هيلع ناكأ .مارح ىف اهعضو ول متيأرأ»

 )١( رمعلا يف ةرم جحلا ضرف باب ءجحلا باتك ءملسم هاور )1778(.
 )١815(. ةكمب لاتقلا لحي ال باب ءديصلا ءازج باتك «يراخبلا ؟هيلع قفتم (؟)

 .(1707) اهديصو ةكم ميرحت باب «جحلا باتك ءملسمو

 باتك .ءملسمو )51١957(. ربيخ ةوزغ باب «يزاغملا باتك «يراخبلا ؛هيلع قفتم (0)

 .(5١18١؟) ربيخ ةوزغ باب ءريسلاو داهجلا

 باتك .«ملسمو )١965(. موص هيلعو تام نم باب .موصلا باتك «يراخبلا هاور (5)

 يبنلا ىلإ لجر ءاج» :ةياور يفو )١١54(. تيملا نع مايصلا ءاضق باب «مايصلا

 ( . . .هلِي
- 
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 17( رجأ هل ناك .«لالح يف اهعضو

 يعل رحال .عاضرلا نم مرحي : ةِللَع لاقو

 ول تيأرأ» :مئاص وهو هتأرما لبق دقو هنع هللا يضر رمعل لاقو
 . "”6ءامب تضمضمت

 لبإ نم كل له» :دوسأ هتأرما هب تءاج يذلا هدلو ركنأ يذلل لاقو
 قرع هعزن هلعل :لاق «؟نيأ نمف» :لاق ءمعن :لاق ؟«قروأ اهيف رمح
 .'9(قرع هعزن هلعل اذهو» :لاق

 هذهو .مالسلاو ةالصلا هيلع هتسيقأ يف يلبنحلا حصانلا فص دقو
 ىنعم ال ُباتعلا هيف عقو ام نإ لاقيو .حاعصلا يف اهلج انركذ يتلا
 للعلا كلت نّيبامو «ليلعتلا ىلإ هيف دشرأ اهضعبو .يحولا ىلع هلمحل
 1 ا ءًابيردتو ًانيوتتقو نمابفلا ىلع ايمي لإ

 نأ ل تروحي ام # نايا الا ليقو
 1١١[. ةيآلا «سنوي] 4ّتَلِإ خو اماّلإ يت أ نإ ىِسْفَت ىَأَمْلِت نم مي

 «نآرقلا ليدبت يفنملا نأل .يفنلا ىلع ةيآلا يف ليلد ال هنأ يفخ ريغو
 دهتجي :ليقو .يحولا نم طابنتساو عابتا وه لب ًاليدبت سيل داهتجالاو
 . ماكحألا يف ال «بورحلاو ءارآلا يف

 ليقو «2”ءىطخي ال مالسلاو ةالصلا هيلع هداهتجا نأ :باوصلاو
 .ًاروف أطخلا ىلع هيبنتلا عقي لب ءأطخ ىلع رقي ال نكلو '''تابثإلاب

 فورعملا نم عون لك ىلع عقي ةقدصلا مسا نأ نايب باب «ةاكزلا باتك ءملسم هاور )١(
 )٠1١5(.

 )١540(. لحفلا ءام نم ةعاضرلا ميرحت باب «عاضرلا باتك ء ملسم هاور ()
 يف مكاحلاو .(5180) (١١7/؟) دواد وبأو .(705و59١) (075و١/١7) دمحأ هاور (9)

 .هححصو )57١/١( )١01/5( «كردتسملا»

 باتك ءملسمو .(6705) دلولا يفنب ضّرع اذإ باب قالطلا باتك «يراخبلا هاور (4)
 )١6٠:٠(. ناعللا

 .7”ص يف قبس امك (9)

 .أطخلا هيلع زوجي يأ 03(
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 مالسلاو ةالصلا هيلع هداهتجا ةمكح

 .ماكحألا يف داهتجالا ىلع اهبيردتو ةمألا ميلعت :هتمكح نم

 ىلع دومجلا مدعو «نامزو ناكم لك نيهش اتت يتلا ماكحألا طابنتساو

 تيفادت راوطأ يف روطتلاو يقرتلا نع ىت كا كلذ نأ «صوصنلا رهاوظ

 .ناكملاو نامزلا

 أطخأ نملف ؛ (ميسج ”باوُت هيفو (ميظع ماَقَم داهتجالا نأ ىفخي الو

 08 (حيحصلا» يف امك نارجأ باصأ نملو «دحاو ةجأ

 ةالصلا هيلع 2 عام ءدهتجي ال مالسلا ةالصلا هيلع هنأب لوقلاف

 ادذإ رهاوظلاو .ةرئاكتملا رهاوظلا ةفلاخم عم .ماقملا اذه نم مالسلاو

 . عطقلا تدافأ «ترثاكت

 عيرشتلا ةادسأو سايقلا لصأ

 عمتجملل ٌماظنو «نامزألاو ممألا رئاسل ٌةَّماع ةيمالسإلا ةعيرشلا َّنِإ

 .دابعلا حلاصم ىلع ًاقبطنم نوكي نأ دب الف «ةباثملا هذهب ناكامو ماعلا

 . نيملاعلا نع ٌنينغ هنأل ,ىلاعت هيلإ ا «مهدحو مهيلإ ةعجار

 يف ءاوس ءاهلك :ليقو .«ىنعملا لوقعم اهماكحأ رثكأ ناك اذهل

 نم دصقلا نأل ءاحوضو رثكأ هذه يفو «تالماعملا يف وأ تادابعلا

 نم 5 الف « .حلاصملا ظفحو قوقحلا ةنايص «تاللماعملا يف عرشلا لخدت

 . ماكحألا كلت يف نذإ اهتاعارم

 ماكل لإ آهب اوُلْدُتَو لطلب تب مَلوَمأ اَوُطَأَي الو 8 :ىلاعت هللا لاق
 سلس رد نس ىو [.

 ةيآلا «ةرقبلا] ©« نوملعت متنأو وْثإل اب ساّيلأ لَو اوُمَأ نم اَقيِر أوُلُكأَتِل

 أطخأ وأ باصأف دهتجا اذإ مكاحلا رجأ بايب .ماصتعالا باتك «يراخبلا ؛هيلع قفتم )١(

 أطخأ وأ باصأف دهتجا اذإ مكاحلا رجأ نايب باب «ةيضقألا باتك « ءملسمو .(7/7655)

 )١9/15(.



 وه يذلا يعيبطلا نوناقلا ينعأ .ةرطفلا نوناف دييأتب نيدلا ءاح دقو

 .ملألا عفدو تاذللا بلج ىلع ينبملا «تاذلا ظْفح
 7٠[. ةيآلا «مورلا] 4اَهيلَع َساَّنلأ َرطَف تل َتَرطِفل :ىلاعت لاق
 ةحلصملا بلج ليبس يف داهجلا ىلع هترطفب لوبجم ناسنإ لك ذإ
 .كلذ ديبأتل عرشلا ءاجف ءملألا يهو ( ةلسفملا عفدو -ةذللا ينعأ

 ثارتكالا مدع وهو .«تاذلا تح ىلإ جرحي هل ثيحب «لادتعاب نكلو

 8 لاف 0 وي قرا يف طلغي دق ناسنإلا نأل 0
 ىلإ دش رم ليلدو «ضرملا عفدو ةحصلا ظفح ٠. نيناوقب فراعلا بيبطلاك

 دشريو ءاهب رمأيف ءاهبلجل لصوملا يقيقحلا قيرطلاو «ةيقيقحلا ةذللا يه ام
 هبهنو «باستكالا هتحابإك «لادتعاب اهلوانتيل ءاهنم رضي ال يذلا ردقلا ىلإ

 معنتلا هتحابإكو ءاهوحنو سيلدتلاو .شغلاو .«عشجلاو ءهرشلا نع

 فوخ عبشلا نع ىهني يذلا بيبطلا لثم .فرسلا نع هيهنو «تابيطلاب
 ىلإ لصوملا قيرطلاو «يقيقحلا ملألا وهام ىلإ دشرمو «ةكلهملا ةمختلا
 اهلجأل يتلا .للعلا ىلع ىلع ةبترملا ماكحألا ٌمُكِح يه حلاصملا هذهو كد

 را

 ملو ٠ «ةمكحلا لْطَع دقف لك ٌيدبعَت عرشلا َّنأ معزو سايقلا ركنأ نمف
 ةفوصوم اهنأ عف ءواضاو دومج عرش اهلعجو ءاهمهف ىقح ةعيرشلا مهفي

 ىو

 َمُهْدَع ٌعَضَيَو َتَيَبحْلا مهل مْرحيَو تبطل مهل ُدُهَل ٌلِجمَوال :ىلاعت لاق
 .[6١ال ةيالا .,فارعألا] 4ْئ وَ تاك ىلا لحل أو َمهَرَصِإ

 هب ينعن انسلو ءةرضم عفد وأ ةعفنم بلج نع ةرابع ةحلصّملاف

 ليصحت يف مهحالصو .قلخلا دصاقم نم عفدلاو بلجلا نإف .هرهاظ
 . عرشلا دوصقم ىلع ةظفاحملا ةحلصملاب ىينعن انكل .مهدصاقم

 مولع ظحي ذأ وهو ةتس وأ ةسمخ قلخلا نم عرشلا دوصقمو

 . ضؤعلا مث ءلاملا مث «بسنلا مث .لقعلا مث .مهسفنأ مث 7 2 مهنيد
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 ةبترم يف وهو «ءةحلصم وهف «ةتسلا لوصألا هذه نمضتيام ٌّلكف

 .ةدسفم وهف ءاهتوفيام لكو «بتارملا ىوقأ ىه ىتلا «تارورضلا

 :اذكه اهتلثمأو . ةحلصم اهعفدو

 ةظفاحملا ةمكحل ؛هب لَضُملا هرفكل لضُملا رفاكلا لتقب عرشلا ُمُكُح ١-

 .نيذلا ىلع

 . سفنلا ظفح ةمكحل ءناودع دمعلا لتقلا ةلعل ءصاصقلابو -؟

 .لقعلا ظفح ةمكحل «براشلا ٌدحِبَو -*

 .بسنلاو لسنلا ظفحل «ىنزلا ٌدََحو -5

 .لاملا ظفحل «بصاغلا رجزو -6

 .ضؤعلا ظفحل «فذقلا ٌدَحو -5

 مهفشك دعب مث «ماكحألا للع فشك يف عسولا اولذب دق نودهتجملاف

 ًاعرف اودجو املكف ءداهتجالا قيرط مهل رانتسا :«للعلا كلت رارسأل

 نإو صنلاف ءاوساقف ( هيف مكحلا اودرط «ةلعلا كلت مامت اع 3

 : ماع يصر ةهنكل [ماكك ناك

 تالومشم نم ناك «ةلعلا كلت هيف تدجو ام لكف .مكحلا ةلع تملع اذإ

 حبصأو حلاصملا معو «هترئاد تمظعو هقفلا ملع عسوت انه نمو «صنلا

 هب تديقت ءراضملل ًاعفاد حلاصملل ًالفاك «ىناسنإلا عمتجملل ًانوناق

 :ايفاك ايفاو امأت ماظن حبصأو «مالسإلا تاموكح
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 ةوسلا دهع يف ةقفلا وهو .هقفلل لوألا دوطلا

 ةصوصنملا ماكحألا ضعب عيرشت خيرات هيفو

 ناك ام نأو «ةرجهلا دعب عباتت امنإ ؛ةيعرفلا ماكحألا عيرشت َّنأ :ملعا
 ليلحتو «برعلا يف اغئاش ناك يذلا تانبلا دأَو ميرحتك .ليلق اهلبق
 . هللا ىلع ءارتفا مهسفنأ ىلع اهومّرح يتلا تابيطلا

 أوك نذل نكلو ٍماَحاَلَو قلو الويس الو قرب نم هلأ َلَعَجاَم ل :ىلاعت لاق
 ٠١|[. 3” ةيالا .ةدئاملا] # ّبذَكْلأ د َلَع نورد

 تركي نأ كَل |:همملي عام لامر يأ امد ال لف ) : افق لاقو
 نسم دي نأ رحل لأ ادع وأ 9 مم مَّنِإَف رز محل 0000 د 0 2 و ص

 ١56[. ةيألا 0 لا هلم --- ْغاَبرْيَع ٌرطْضأ
 هوب أر لأ مسك ٌمْكحُبَم مرح امل لت 9 7 لاقو
 ٌمْهاَيِإَو 0 يقلَمِإ ْنِي سي امس يداوي اع
 ال | هدأ مرح لأ سّفّتلا اولد اَلَو طب اسوان وهم كيكه اوبر الو
 5 الإ انت تكف ل لل كرا لبكح ا يح نَسحل ب لالا يل لام الو دوو ولم ولعل هيب مُكَدَصَو لذ يحل

 .ةيالا [ ١6١ ١67 ةيالا «ماعنألا] «أزأ مل دم فش اد داك كأول سا لس رح اع و ا

 ,ماعنألا] 4 ُيَسِفَ ُمَنإَو يلع هلأ م غدا ودي ل َئِأوُكح أَن اَل لَو # :ىلاعت لاقو
 ١7١[. ةيألا

 ىلع يلوا يبس فرعت الو .ةرجهلا لبق تلزن اهلك تايالا هذهف

 .ًاضيأ اهلبق تلت ؛ةليلق ماكحألا يف ىرخأ أ كانهو .قيقحتلا

 ةالّصلا

 يفو ءءاسملاب نيتعكرو ةادغلاب نيتعكر يلصي ثعبملا لوأ ٍيِكَو ناك
 يلصي وهو .ةلخن نطب يف أرقي هوعمس مهنأ نآرقلا نجلا عامس ثيدح

 ف



 نم ةرشع ىدحإ ةنس كلذ ناكو ءدجهتلا ةالص اهنأ رهظيو ءآليل

 تناك ةالصلا نأ ىلإ يبرحلا بهذف ءريسلا لهأ نم ريثك دنع ةففلا

 . يشعلاب نيتعكرو ةادغلاب نيتعكر ةضورفم

 مث ةضورفم تناك ليللا ةالص نأ ملعلا ٍلهأ ضعب نع يعفاشلا ركذو

 راصف ٠١[« ةيالا «لمزملا] 4 دن ردي ام اوُءرقأف # :ىلاعت هلوقب «تخسُن

 :سمخلا تاولصلاب كلذ خسن مث «ليللا ضعب مايق ضرفلا

 ناك ام الإ «,ةضورفم ةالص ءارسإلا لبق نكي مل هنأ ىلإ ةعامج بهذو

 .ديدحت ريغ نم ليللا ةالص نم رمألا عقو

 نآرقلا ةءارقل ٌدوحّسلا

 ىلإ جيردتو ٌبيردت هلك مدقت ام لعلو «ةرجهلا لبق اعورشم ًاضيأ ناك

 تلزن يتلا ماكحألا نم ةالصلا نوكتف «سمخلا تاولصلا باجيإ

 تضرف سمخلا تاولصلا نإ : اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق دقو هاحولت

 اهفلاخ نإو «©")رفسلا ةالص ترقأو ءرضحلا ةالص يف َديز مث «نيتعكر

 .امهنع هللا يضر سابع نبا

 سمحلا ِتاولَّصلا ضرف

 ةرجهلا لبق ناك هنأ :هيف حصألاو ءءارسإلا. ةليل ناك هنأ ىلع اوقفتا

 ىف هدجت امك ءًاسمخ تراصف «تّيفخ مث «نيسمخ ال وأ 5

 غيلبتلا لبق عقي ال خسنلا نإ :نييلوصألا لوق امأو .ءارسإلا ثيدح

 .هّدرَي ءارسإلا ثيدحف «ةمألل

 هعضوم نم جرخ اذإ رصقي باب قةالصلا ريصقت باتك .يراخبلا هيلع قفتم 02320(

 .(1860) اهرصقو نيرفاسملا ةالص باب «نيرفاسملا ةالص باتك ءملسمو ).1١(.

 :؛



 .«كجايتحا ملعو . اهدادعأ لّلقف ٠ ةكبفع ملع : (ةيئاطعلا مكحلا» يفو
 انما

 تدّحوو مهبولق تمَّلأو نيملسملا تعمج ةطبار نسحأ َّنأ :ملعاو
 سمخ يمويلا عامتجالا نم اهيف َّنٌسام ببسب «ةالصلا يه ءمهتهجو
 ربكأ وهو «نيديعلل ةنّسلا يف نيترم مث ؛ةعمجلا موي يعوبسألا مث «تارم
 نم ًابيرق ناك نم لك هيف يتأي ذإ يمويلا نم ربكأ وه يذلا قعوبسألا نم

 عمجتي يذلا «ةفلدزمو .ىنمو ءةفرع يف ربكألا عامتجالا مث «دلبلا
 مهبيذهت هلك لوسرلل نكمأ تاعامتجالا هذهبف .يمالسإلا ملاعلا فارطأ
 0 اوناك ذإ دحاو لجرك .ةدحاو ةضهنل مهعمجو ,مهراكفأ ثبو
 هب سحأ امب مهنم دحاو لك سحي «ةدحاو ةلئاع ءانبأك اوراص ىتح
 مهدنع ام ملعيو .هناوخإ ةيقب لاوحأ دقفتي ناك مهنم دحاو لكو ءرخآلا
 اياقب مهنم تلحمضا ام ؛ةالصلا الولو «نيذلا ءىدابم ىلع مهنيرمت عم
 ركشلا نم ةالصلا يف امع ةدايز اذه .مهراكفأ تدسفأ تناك يتلا ةينثولا
 .«تارم سمخ موي لك هتاجانمو ء«هيدي نيب للذتلاو (2همعن ىلع هلل

 يدي نيب ريمطقلاو ريقنلا نع لاؤسلاو «هلاوهأو رخالا مويلا راضحتساو
 .ةحتافلا ةءارق يف ةرم ةرشع عبس موي لك هللا

 روزلاو روجفلاك «مثآملا نع رجزني هنأ كش ال ؛اذه لمعي ناك نمو
 تبذهتو ء«ةبيطلا ةيناسفنلا تاكلملا مهيف تّبرت ةالصلابف «شحاوفلا لكو
 .ةميركلا قالخألاو لاوحألا

 « ٌركشلاو صَحَفْلا نع نس ءزككّصلا كرإ» : ىلاعت هلوق ريشي هيلإو
 .[0 ةيآلا «توبكنعلا]

 يف رماوألاو تايصولا عيونتو ءاهرمأب نآرقلا ءانتعا هجوأ نم اذهف
 .ةدكاو ٍعوُرْشَم لوأ تناك ىتح ءاهنأش

 ةالّصلا ت وُقُو

 للك يبنلاب ىلصف ءءارسإلا ةليل يلاوملا مويلا يف مالسلا هيلع ليربج ءاج
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 رخآ ىلإ كلذك رصعلا ةالص ىلصف ءاج مث ءاهتقو لوأ يف رهظلا ةالص

 اهتقو رخآ يف رهظلا هب ىلصف «يناثلا مويلا يف ءاج مث «تاولصلا

 يف ثيدحلاو .تقو امهنيب ام :هل لاقو «تاولصلا ةيقب مث ءراتخملا

 .امهريغو ا يبأو يذمرتلا

 لاق «نآرقلا يف ةلمجم اهتاقوأو ءاهتيضرفل ًانراقم ناك اهتقو نايبف

 وكلا ىف نحل لَو * خي نمو توت حنت # :ىلاعت

 /1١1-18[. ةيالا «مورلا] «تورهظت َنِحَواًيْسَعَو ٍضْراْلَاَو

 ٍةَساِحّنلا ُهلاَّرِإو ءوُضولاَو ّلْسُعلا

 ىلع ضف ةبانّجلا َلسُع َّنأ ىلع ريسلا لهأ قافتا ربلادبع نبا لقن
 » ةيكملا ةيآلا كلذ يوقيو «ةالصلا تضرف امل .ةكمب وهو هلك ىبنلا
 .[1/4 ةيالا «ةعقاولا] «َنوُرَهَطُمْلا اَلِإ ههَّسَصَي

 الإ .ةفيحصلا َنَس نم هتخأ ةتعنم ذإ .هنع هللا يضر رمع مالسإ ةصقو

 «دنسملا» يف رازبلاو (50(تاقبطلا» يف دعس نبا اهاور «لستغا نأ دعب

 لسغ ناك 77 «ريسلا تاخصأ كك ةنباك نهو «يبرعلا حبا اهي لدعتاو
 امهيلع ليعامسإو ميهاربإ ةعيرش اياقب نم برعلا دنع ًافورعم ةبانجلا
 . مالسلا

 طق ىلص ام مالسلاو ةالصلا هيلع هنإ :ربلادبع نبا لاقف ؛ءوضولا امأو

 ءوضولا نأب مزح نبا مرج + .ملاع هلهجي ال ام اذهو :لاق ءءوضوب الإ
 سارع نر ا ممسك ل

 ّلِإ ْمْثْمَف اذإ أوُنَماَء حدا ايآكي# : يلام هلرق نآل : ةةففلابآلإ عرشي مل

 م

 ؛نيحيحصلا يف هلصأو )١594(: (؟١/1/8) ئذمرتلاو .87”(4) )١//٠١1( دواد وبأ )١(

 باتك ءملسمو .(011) ةالصلا تيقاوم باب «ةالصلا تيقاوم باتك :يراخبلا
 )5١1١(. سمخلا تاولصلا تاقوأ باب «دجاسملا

 )5400/١-505( «هدنسم» يف رازبلاو .(7//751-519) «تاقبطلا» يف دعس نبا ()

 ةماسأ هيف :لاقو )١551(« (50-/9) «عمجملا» يف يمثيهلا اهدروأو .(3179)

 .هأ عند وقو مسا ننال
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 ىلإ مك الا وح اوحستأو قفارتلا ىلإ كيتو عوج .و اوُلِسْعَأَف ةولَصلأ
 ني كني د كو دم ةجزأ قس لعوأطزت لك وأمك اق ابشج مسك نإو ِنيَبَعَكْلا
 تح ه وجوب وحسم ابنِ اًديَصأومَسَسَس هآمأوُدَحي نق همني هخسل اتق
 معيثلا ركذل ١ لاكشإ الب ةيَدَم ةيآ .ةيآلا [7 ةيآلا ١ ا أي كيدي

 ب اهرظنا ؛ةرجهلا لبق ءوضولا اهيف ركذ ثيداحأ تعيب هيلع درو ءاهيف
 دق ةرجهلا لبق ءوضولا نأب يكلاملا مهجلا نبا مزجو .*'”«يرابلا حتف»
 .نيلوقلا نيب , عمجلاك اذهو ءطقف بودنم هنكلو «ناك

 ًابجاو ناك هنأ رهظيف «هناكمو هندبو َّلَّصُم بوث نع ةساجنلا ةلازإ امأو
 يهو [4 ةيآلا ءرثدملا] رهن َكَبيَوال :ىلاعت هلوق هلصأو ءةرجهلا لبق
 يأ :ةملنم ابآ :تلأش.ريثك .يبأ نب را 1 سلا اخو
 ١[. ةيآلا «رثدملا] «ُةدّرمْلا ماكي # :لاق ؟لبق لزنأ نآرقلا

 ِروُرَج الس نؤزهتسملا هيلع عضو م ةالصلا هيلع هنأ ليلدبو

 هللا يضر ةمطاف تءاج ىتح هناكمب يقبف ءمارحلا دجسملاب يلصي وهو
 نم ناك .ةساجنلا ةلازإ بوجو نأ ىلع لدي امم كلذو «هنع هتلازأو اهنع

 . هقفلا ماكحأ نم عرش ام لوأ

 ةعمجلا ٌةالص

 امل نيملسملا نأ كلذو ؛ةرجهلا لبق ةعمجلا ةالصل عامتجالا ضرف
 يبعمب ةليضف زارحول رابفلالا هللا 0 جلا شيرف 1 مهيلع قيض

 نذأتسا ا لكدعبو 50 1 راصنألا 0 0 نب 9

 ةنيدملا ىف اهماقأو «هنذأف ةعمجلا ةالص ىف مالسلاو ةالصلا هيلع هللا ىبن

 :دماح يبأ لوق يف ةبارغ الف هيلعو ءاهيلإ هلي يبنلا ةرجه لبق «ةرونملا

 )١/ 7١١(. ءوضولا باتك لوأ ءيرابلا حتف )١(

 «ناميإلا باتك .ملسمو .(54975-5955؟5؟) رثدملا ةروس ةةيسفتلا :تاثك .يراخبلا 6

 )١151(. هلك هللا لوسر ىلإ ىحولا عذب باب

 ا



 . ةكمب تضرف اهنإ
 أوعساف ةَعمَجْلا وون نِم َةرلَّصلِل فون اَذِإ أوما نيل ابيك » :ىلاعت هلوق امأ

 اهتيضرف دعب تلزن «ةيندم يهف .[4 الاد ةعيشللا] ميس اودَوِهَسأ وذ كِإ

 .نآرقلاب ةنّسلا هتتبثأ ام ديكأتلو ءاهتقو عيبلا كرت ىلع صيصنتلل «ريثكب

 يف يؤل نب بعك اهب ُهاَمَس :ليقو «ةيمالسإ :ليق «ةعمج مويلا ةيمستو
 . ةيلهاجلا

 اء
 ةبطخلا

 بطخ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوصو دعب ءةرجهلا نم ىلوألا ةنسلا يف
 يف لبق ءريسلا يخرؤم دنع اهصن دجت .مالسإلا يف تناك ةبطخ لوأ

 تعرش نيحلا كلذ نمو ء«ءابقب :ليقو ء«هئانب لوأل يوبنلا دجسملا

 . مالسإلا يف بَطُخلا

 م
 نادالا

 مهنأ كلذو .«ءسمخلا تاولصلل ناذألا غرش ًاضيأ ىلوألا ةنسلا يف

 ع يبنلا رواش اورثك املف .نوعمتجيف ةالصلا تقو نونيحتي اوناك

 ظفاحي ام سفنأ نم تقولا ذإ .تقولا لوخدب مالعإلل ذختي اميف هباحصأ

 قوبلاب مهضعبو :فوابصتلاك سوقانلا ذاختاب مهضعب راشأف هيلع

 دع هللا لوسر كلذ نم ًائيش ضتري ملف .رانلا داقيإب مهضعبو «دوهيلاك

 ناذألا ىلع هلد مانملا يف الجر يجرزخلا هبر دبع نب ديز نب هللادبع ىأرف

 رمأف «قح ايؤرل اهنإ» :لاقف للك هللا لوسر ىلع هاير ّصقف .ةماقإلاو

 ايؤر لثم هنع هللا يضر رمع ىأرو «ةماقإلا رتويو دارالا تيما الالب

 يشأ هللا

 يذمرتلاو .(544) )١16/١( دواد وبأو .(5١17١“و47١5١) (:/5) دمحأ هاور )١(

 . حيحص نسح :لاقو )208/1١( )١86(
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 حالا

 :ةميلولاو قادّصلاك «حاكنلا نم ٌماَكحَأ تعرش ءآضيأ ىلوألا ةنسلا يف
 تقش مك١ : جوزت امل فروع نب نمحرلادبعل مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ذإ

 يف امك «ةأاشب ولو ملؤأ» :هل لاقف ءبهذ نم ةاوث :لاق «؟اهل
 1 (حيحصلا)

 .هردق نع لاؤسلاو قادصلا اهيفف «ةرجهلا لوأل تناك ةصقلا هذهو
 :كلذ يف عارن لع ءرانيد عبر هنأ ةاونلا ردق نم اوذخأو

 .[5 ةيآلا «ءاسنلا] * اخ ٌنكَقدَصةَنلآ أَ # :ىلاعت لاق

 :هلوقب تاجوزلا ددع هللا ددح دقو .ةميلولا ةيعورشم ثيدحلا يفو

 امم مهعنمف [" ةيالا «ءاسنلا] 4 عبدو تكنو قمم 1مل ني يكل باط اأن

 . عبرأ ىلع ةدايزلا نم هيلع اوناك

 ريغو نيجوزلا عازنو «قالطلاو حاكنلاب قلعتت ىرخأ ماكحأ تلزنو
 «شيعلل ميظنت كلذ لكو ءاهؤاصقتسا لوطي ةفلتخم تاقوأ يف كلذ
 ترقأ دقو «ةيمالسإلا ءىدابملا ىلع اهل نسينسأتو «تاالئاعلل نيوكتو

 رمأت ملو «مالسإلا لبق تناك يتلا ةحكنألا دوقع ةيمالسإلا ةعيرشلا
 نم مدار ةعيرش هتددجام ىلع ءاهقيبطت يف رظنلا ةداعإ الو ءاهخسفب
 ِرفاَوَكْلا مصعب أوك مت الو » :اذه دعب لزن معن «باسنألا هب تتبثأو ءطورشلا

 111101 ةنيشملا] 4أرثسأ اماوثتسإو قع آم أوُلَعَسَو

 لاتقلا

 :لاتقلا عرش ىلوألا ةنسلا يف
 . ةيمالسإلا 0 ةيامحل - ١

 باتك» ملسمو )0١1517( ةاشب ولو ةميلولا باب ء«حاكنلا باتك» يراخبلا هاور ()

 )١51717(. قادّصلا باب .«حاكنلا
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 رافكلا نأ كلذو «باذعلا ةلئاط تحت ةكمب يقب نم ذاقنتساو -“

 اهيلع اولوتساو :عيلاوباو مهرايد نم مرحلا ضرأ نم نيملسملا اوجرخأ
 نيِدّرَجُم نآرقلا يف اوفصو امك «ءارقف نورجاهملا راصف «مهدالوأ ىلعو
 نه ةكف املس: يقب نمب اوقيض لب ءاذهب اوفتكي ملو .دلولاو لهألا نع
 .ركملا ٌدشأب ءاسنلاو دالوألاو «نيفعضتسملا لاجرلا

 عيمج اوجّيِهُيل ءوجهلا حبقأب ٍةِلكك لوسرلاو نيملسملا اوجهف ؛اودازو
 ةيرح نم مهل نيعنام 00 ءىدابم راشتنا اوعنمو . مهدض برعلا

 قحأو قييضتلاو ملظلا نم ٌروصَتُي ام ىصقأ اذهو ءركفلا ةيرحو لوقلا

 الإ اذهك لئاص عفد نع دعقي الو ءهلك ملاعلا راظنأ يف هيلع لتاقيام

 . مولظملا رصنب دعو يذلا هبرب الو .هسفنب هل ةقث ال زجاع
 نيّدلا ءىدابم ىف ًاّبح ًاراتخم ملسأ نمم ًاددع كي هلوسرل هللا أيه املو

 بلط ءالؤه نم رركتو .ةرئاكتملا تازجعملا ةدهاشمب ًاناميإو «فينحلا

 َنْذَأ © : هلوقب لاتقلا يف مهل هللا نذأ ؛ةرملا ٍلعب ةرملا لاتقلا يف نذإلا

 .(9 ةيالا .جحلا] «ديتل زهر عل إمام مهني < ترولتدقي َنيِدْلِل

 0 ا بكن نإ هِي ُنيِدلأ َنوكَّيَو ُهَنْن هذ بوكت ال يح مهو دوو 9 :هلوقو

 َدَتَعأاَم لدم ِهََعْأودَتع ا َدَّتْعَأ نم ٌصاَصِق تملأ والا رشي مل رتل *
 0 .[195- 0 ةيالا ب 4 يَا عم هلل نأ أ ومَلْعَأَو هَل أ كَ

 َنوُلوُمَي َنبِذَلا ِنلوْلاَو ِءآَسْيِ اَسّيِلاَو لارا رم َنيِفَعْصَيسمْلاَو لأ ليس ىف ويك كلامو

 .[9/6 ةيآلا «ءاسنلا] «اهّلهأ رلاظلا َةيَرَهْلا وذاع َنِم اَمَجِْحَأ آني

 نم نعط در ًانيقي نوملعت اذهبو «ةنيدملاب 0 تايالا هذه لكو
 لصأ لب «برحلا ةعيرش هنإو «فيسلاب رشتنا امنإ مالسإلا َّنِإ :لوقي
 .ةيلاعلا هئدابم لامكو «ناهربلاو ليلدلا ؟هرشن

 ءايارسلاو ثوعبلا ِثعَبَو ,.شويجلا ةئيهت يف مالسلاو ةالصلا هيلع عرشف

 ةنسلا يف «ءاوبألا اهلوأ ء«ةازغ نيرشعو ًاينامث ةميركلا هسفنب ازغ مث
 اذإف .اهنم نامث يف هسفنب لتاقو .ةعساتلا يف كوبت اهرخآو ء«ةيناثلا

 ةميركلا :هتيقتي ا هرضحي لو: اهايه .ىتلا ايارسلاو توغنلا ىلإ اهتممف
 ءادهشلا ديس عم ىلوألا ةنسلا يف ناك اهلوأ يتلا ءاثعب نيعبسو ًافين ةغلابلا



 .هريغ ليقو «هنع هللا يضر ةزمح همع

 وحن يف كلذ لك .ياطلغُم لاق امك شيج ةئم تغلب هشويج عيمجف
 ًاقرش مالسإلاب برعلا ةريزج لج ناد ىتح هللا هضبق امو «نينس عست
 ضرأ ءارو نادلبلا يصاقأ ىلإ ةوعدلا ترشتناو : وبسؤال اهنكج نأ انوعاو
 ىتح ايندلا نم جرخ امو «ماظعلا ةرساكألاو ةرصايقلا سفن ىلإ «برعلا
 ًايدام هب ةعلطضم «نيّدلا غيلبت ىلع ةرداق «ءَةبْذِهُم ةيبرعلا ةمألا كرت
 .(تلعف دقلو) ممألا نم اهريغ بيذهتل ٌةَئيَهُم :ًاًييدأو

 لب «ةيبرعلا ةدحولا نيوكت نم ةزيجولا ةدملا هذه يف هل أيهت ام نإو
 .ةدامالو ءءيش ال نم اهتوك يتلا هشويجو هثوعبو هيزاغم عم .ةيمالسإلا
 .ةرهاظ ةزجعُم هلك ؛ةدحولاو ماظنلا نع ممألا دعبأ يه ةمأ نم

 يف ميظعلا هداهج :كلذ ىلإ فضأ . يجراخلا ودعلا هداهج يف اذه

 0 ججحلا ةماقإو .مهبيذهتو «مهبيردتو «باحصألا ميلعت

 مث .ةنيدملا لخاد يف هل نيطلاخملا دوهيلاو نيالا هداهجو «مهميهفتو
 ليمحاو ةلاسرلا رارسأ يقلت عم «بارعألا ةافج نم مهبولق ةفلؤملا

 .ًاراهنو اليل ةقاشلا ةدابعلاب ةدهاجملاو «هنيودتو نآرقلا لوزنو «عئارشلا
 . ةيرشبلا قوقحلاب مايقلاو

 نزّولاو ليكلا يف (27فيفطتلا 0

 م و شخ
 ينط 12» 0 :لوقر مخل

 ةروس ُلَّوَأ ةرقبلا ةروس نأ ىلع اوقفتا :"”«يرابلا حتف» يف نكلو
 نب ىلع لوقل ءرظن اذه ىفو :«*”«ناقتإلا» يف لاق .ةنيدملاب تلزنأ

 .ٌفَوُي ملو نزوو لاك اذإ هففطو .ليلقلا ينعي فيفطلا نم وه فيفطتلا (1)
 .(5١:ص) نآرقلا لوزن بابسأ يف يدحاولا (0)

 7١7(. /8) ةرقبلا ةروس ريسفت - يرابلا حتف 0 (0)
 )5( ناقتإلا )١/81(.
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 ةروس اهب لزن ام لوأ : يدقاولا نعو
 .ردقلا

 مايّصلا
 يف َ «هوماصو ًابوجو ءاروشاع موص عرش ٠ : ًاضيأ ىلوألا ةنسلا يف

 مايص يفبو تاضمر مايص ةيضرفب بوجولا كلذ حسن : اهيلت يتلا ةنسلا

ا ل يللا ءاملعلا نيب فالخلا عم ةدكؤم ةنس ءاروشاع
 

 هيفو .ءارح راغب هيف 00 مالسلاو ةالصلا هيلع ناك رهشلا اذه َّنأل

 ىلع ًاركشو «كلذل ًاراكذت همايص انل مرش «نآرقلاو ةءوبنلا هيلع تلزن

 86-5 ىرخأ رارسأ كانهو ءانيلع معنلا 6

 بيكم ْماَيِضلأ ْمُكَسْكَع بِك انماء َنيِدلَأ اَهُيأتَي 3 : ىلاعت هلوق لزن :هيفف

 امر ل ٍ َرهش © :لاقو «زاو كنت امك هنت كلل كِل نم كب ذل

 كرمال طدفلا نيوتن باتي فك نقلا يل َىِرَلأ

 « د2 ماستمأ نم هدِهَق ِرَمَس لع وَ اَضيِرَم ناك نَمَو 7 هتموت بكا كي

 -١186[. 06 تايالا ةرقبلا]

 5 «ناضمر يف ضعبلا مهنم ثنَحتيو  مايصلا ٌفرْعَت برعلا تناكو

 امب مالسإلا ءاجف «مالسلا امهيلع هيبأو ليعامسإ ةعيرش اياقب نم كلذ

 .هعئارش نم هتّيبو هدا

 موصلا قلطم «انلبق ممألا ىلع بتك يذلا نأ :روهمجلا بهذمو

ن نمز نم افورعم موصلا لزي مل :كاحضلا لاق .هسمن ناضمرال
 هيلع حو

 . مالسلا

 نيديعلا ٌةالَص

 لَك يبنلا مهب اهالصو «نيديعلا ةالص تَعرش :ةيناثلا ةنسلا يف
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 دانسإب ("'هكاحلاو «ىئاسنلاو «دمحأو .دواد ىبأ ىفو . ''”ىلصُملاب

 ناموي مهلو ةنيدملا هلك يبنلا مدق :هنع هللا يضر سنأ نع «حيحص

 ءرطفلا موي :امهنم ًاريخ امهب ىلاعت هللا مكلدبأ» :لاقف ءامهيف نوبعلي
 . «ىحضألاو

 رطفلا ٌةاكَر

 نم ٌءاَص يهو «نادبألا ىلع رطفلا ةاكز تعرش :ًاضيأ ةيناثلا ةنسلا يف
 كلذ هي طق ريقنلا هدأ, امهم. نأ ريعش نأ هدللا ترق بلغ
 .ركشلاو حرفلاو لافتحالا يف هناوخإ كراشيو ءءانعلا نم حيرتسيو «مويلا

 ١-١5[. 5 ةيالا «ىلعألا] 4 َّلَصَ وير َمْسَأَركَدَو قرت نم ملأ َدَق # : ىلاعت لاق
 مل رطفلا ةاكز ّنأو ءةيكم ةيآلا هذه َّنأ :روهشملاو .رظفلا ةاكز يه :ليق

 . "”ةّئّسلاب ةنسلا هذه يف الإ بجت

 4 ٠ 34 ا
 ممم

2 

 « م

 مودم "6 لأ 00 ةيناثلا فيلا

 ا ىلع 0 عضوو . رن د د 6

 هللا لوسر دهع ىلع ديعلا هيف نولصي اوناك يذلا ناكملا وهو ديعلا ىلصمب فورعملا )١(

 .نآلا ةمامغلا دجسم ثيح ةخانملاو ةيربنعلا نيب ام وهو هلك

 دمحأ (؟) )“/”*٠١( )١١5468(. دوادوبأو )96/١؟( )١١75(. ىئاسنلاو )/١104(

 )١1903(. مكاحلاو )١/ (؟594 ) )1١91.هححصو ْ
 ةقدص ضرف باب «ةاكزلا باتك ؛«يراخبلا ؛نيحيحصلا يف رطفلا ةاكز ضرف ثيدح (0)

 .(9185) نيملسملا ىلع رطفلا ةاكز باب «ةاكزلا باتك ءملسمو .(١0١؟) رطفلا

 ءملسمو .(0658) هديب يحاضألا حبذ نم باب «يحاضألا باتك .يراخبلا هاور (8)

 )١1955(. اهحبذو ةيحضلا بابحتسا باب «يحاضألا باتك
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 .*'56كلو كنم مهللا» :لاقو

 ىدتقاو «هتّمأ نع يناثلاو «ةميركلا هتلئاعو هسفن نع هب ىحض لوألاف

 امل ًاراكذت ءاذه انموي ىلإ مهل ًةَنُس تيقبو ٠ «نيملسملا نم ةردق هل نم هب

 يف حاَجُْحلاب ًاهّيْشَتو هنبا ءاَدف نم «مالسلا هيلع ميهاربإ ىلع هب هللا معنأ

 د يذلا ةكم حتفلو «ربكألا عمجلا كلذل ًاقيوشتو «ىنمب مهاياده

 .ةمألا ىلع ريخ لكل
 : ىلاعت لاق ءانلبق ممألا عيمج يف ناك ؛ىلاعت هلل نابرقلا بيرقت نإ مث

 .[71/ ةيآلا ءجحلا] «هوكحبي وكيت مُهاَكَسَماَلَمَجوّمأ لكل ف

 رحنلا مايأ يف ةصوصخم ةكيسن «ةنسلا هذه يف َعِرُش يذلا امنإو

 .اهنيعب ةثالغلا

 ةيلاملا ٌةاكّرلا

 ريثآلا نبا هب مزج امو .ناضمر ٍضْرَف لبق ًاضيأ ةيناثلا ةنسلا يف تعرش

 رخأت يذلا وهف ءاهضبقل لالا ثعب هَداَرَم لعلف «ةعساتلا يف اهنأ نم

 دعب اهرازوأ برحلا تعضوو « مالسإلاب سانلا ناد نيح «ةعساتلا ىلإ

 ا"”يئاسنلا دنع ةبلعث نب مامض ثيدح يف ةروكذم اهنأل كلذو «حتفلا

 «؟انءارقف ىلع اهمسقتف انئاينغأ نم ةقدصلا هذه ذخأت نأ كرمأ هللآ :هلوقب

 . سمخ ةنئس ناك مامض مودقو

 سيف ثيدح نم .«مكاحلاو .هجام نباو «يئاسنلاو .ةميزخ نبا يفو

 لزنت نأ لبق ءرطفلا ةقدصب لَك هللا لوسر انرمأ :ةدابع نب دعس نبا

 ةاكولا

 )١( هجام نباو .(؟906()1/40 /”“) دوادوبأو .(07٠55١)(اله /9) دمحأ هاور )7/ 57 ٠١(
 )111١"(. مكاحلاو )١/١115( )551( .هححصو

 باب «ناميإلا باتك ء««ملسم» دنع هلصأو )١75١/5-١55( )7041-35١145(. يئاسنلا (؟)

 )١7(. مالسإلا ناكرأ نع لاؤسلا

 - )8١/5( ةميزخ نباو )١/ 080( )١858(. هجام نباو )70٠1(. (59/5) يئاسنلا (*)
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 .[١٠ةيآلا «ةبوتلا] ابي مهدكرتَو ههرهطت ُهَفَدَص مين نيد : ىلاعت لاق
 ةقبطلا ىلع اهفطعل .«ةيمالسإلا ةدحولا طبر ثمّمت يتلا يه ةاكزلا نإ

 ةحازإو مهتاساومب ًاعبط بلغألا مه نيذلا ءارقفلا مهو نانا نتف يلمحلا
 ةوعدلا رشن ةدايزو .مهتلئاغ نمأو مهتايحل ربكألا نامضلا يهو «مهللع
 نيرثكأ اوناكو «برحلا ءاقرأ قتعو «هبلق يف نيدلا رقت ول قم عيشلو
 ةدحولاو «ةيمالسإلا ةطبارلل نّدَمُم كلذ لك ءداهجلا يف ةقفنلاو ءاضيأ
 .ةيموقلا

 جلل اع املا بحسنلاو كرقشنإ تقتل امثإ # ط : يناعت لا
 4 هلأ برت هيو ليلا ِنآَوِهَّلل ليس فو َنيمردَعلاَو الأ فو ميول
 .ةاكزلا مهل عفدت نيذلا ةينامثلا فانصألا نايب اذهف 7٠[« ةيالا «ةبوتلا]

 يف اهنولبقتسي اوناك يتلا ةلبقلا تلوح :بجر يف ةيناثلا ةنسلا يف
 لوأ يه يتلا .ةكمب ةفرشملا ةيعكلا كل همنا تيب 2 ١

 .ترقلا
 | ان لبق انبر لسَمَسِإَو تلا َنِم َدِعاَوَمْلا معها عرب إو : ىلاعت لاق

 ةَسبمَكْل هللا َلَعَج 9# # :ىلاعت لاقو ةيالا 5 * ْمِيِلَمْأ ٌعيِمَّسلَ
 .[ا/ ةيآلا نم ةدئاملا] *ساّنلْل امئبق 2 ق مارحلا تيب

 اذهب مالسإلا اهرّيصو ,ةيبرعلا ةدحولا دك مالسإلا لبق تناك :٠ كلذل

 قيوشتو «ًاضيأ برعلل فيرشت 3 و ةيونَت كلذ يفو .ةيمالسإ ةدحو «ءهجوتلا
 يتلا هللا ةبعك ريهطتو يول ةرطيس تحت تناك يتلا ةكم داقنتسال

 . امكص"  نيتسو' ةنم' الق ةءولمم يهو .اهولبقتسي نأ اورمأ

 يف َكهجَو ب 3 لمت 9 : ىلاعت هلوق :أهنم «تايآ تلزن كلذ يفو

١ 

 .هححصو )١/ 5٠١( )١5941( مكاحلاو .(71945)
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 رك اَم ُتْيَحَو ٌواَرحْلا دِحْسَمْل َرظَص كَدَهَحَو لوم اهصر دم كنس هلَمَسل
 ١54[. ةيآلا «ةرقبلا] «ةرطَك كومار

 مهنبب: ةيفكلا نيلعاج .:نسادقملا .ثيبل َنولَصُي  اوناك :ةكمج اوئاك امل

 نكمي ال ذإ «ءسدقملا تيب ةهج تضحمت «ةئيدملل اولقتنا املو «هنيبو

 .مهِتلْبَق لابقتساب دوهيلل فيلأت كلذ يف ناكف «نيتهجلا لابقتسا ةنيدملاب

 .ًاجيردت ةلبقلا ليوحت ناك مث «مهناميإ نم سأيلا لصح دوهيلا نكل
 ١١6[« ةيألا «ةرقبلا] # دك هو مك أوأ أون اَمَسْيَأَف 8# : ىلاعت هلوق لزن دقف

 .ةلبقلا ليوحت ىلع دوهيلا ضارتعا هللا صن دقو «ةقباسلا ةيالاب خسن 0

 .نآرقلا صن يف مولعم وه امك «هب مهباجأ امو

 هيلإ هّجوتُملاو .ةهج يه امنإ ةبعكلا َّنأ :ىهَدَبلا يرورضلا نمو

 نم اهيف ناك ام عم اهيلإ هجوتلا هرضي مل كلذلو ءهدحو هللا وه بلقلاب
 .رفاك ينثو وهف ءاهدبعو اهسفن ةبعكلل هجوت نمو ءمانصألا

 ٌدلاخ ٌدْنَأ وه يذلا دوسألا رجحلا ليبقت ىنعم ُدَهْفَت :ىنعملا اذه نمو
 00006 هيك ثلا نييلفا هدحلا نوع د َلرْنَأ اه راثآ نم
 يف ءىجتلي ال ملسملاف «عرشلا همرتحا امل مارتحا وه امنإو «ريخ سامتلا

 نكي مل الإو ءهدحو هقلخ يذلا هالومل الإ ءوض عفد وأ ع

 .ًادحوم

 8و

 اهسيمختو مي

 مهيلع بَجوأو «برحلا مئانغ نيدهاجملل هللا ّلحأ :ةيناثلا ةنسلا يف
 هل نأَف ِءْىَش نم مُسْمِنَع كا مت انتو » : ىلاعت هلوق لزن دإ ءاهوسمخي نأ

 «لافنألا] * ليج ا نيكتسملاو ىتِلاو قرفلا ىذِإَو لوسرللو مس
 ١[. ةيالا

 ةسمخلا فانصألا نم فنص لكل ءًاضيأ ًاسامخأ ْنَّمَحُب سُمْحخلا ناكف
 م

 ًس

 َّنأ ركذ نم ريسلا لهأ نم .َّنأ الإ ءردب ةوزغ ىف ناك ةيألا هذه ُلورُنو
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 يه يتلا .يدسألا شحج نب هللادبع ةيرس ةمينغ ء«تسّمخ ةمينغ لوأ

 هللادبع نأو .مالسإلا يف تدقع ةيار لوأ هتيارو 32 ىلع ةيرَّس لوأ

 ةنسلا يف تناك هتيرسو ا ةيرصع نآرقلا لزن مث «هنم داهتجاب اهسّمَح

 . ىلوألا

 ءاسؤرللو «ةيبضعلاو. ةوقلا بسح. ىلع .مئاتغلا .عزوت :برعلا تناك
 اوبهذي نأ ىلإ مهب تضفأ امبرو ؛ًابهن اهبهنت امنإو «ماظن ريغ نم اهمظعم
 ةعبرأ مسقو .هلهأل ٍِسْمْخْلا ذخأب مالسإلا ءاجف «برح ىلإ برح نع

 افتحو للعلا مّرَحو «راثئتسا الو ل :ةيؤم  نيلئاقملا نلغ ساميخأ
 . مئارجلاو رئابكلا مظعأ نم

0 
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 ! هَنوُلَتسَي ا :ًاضيأ لزن ردب ةوزغ يف
 هنم تريل ل 0 ر هيطعي ام : لفّتلاو ١[« ةيالا «لافنألا]

 «سخلا نم : ليقو . املا لصأ نم .ةمينغلا ةمسق ةمسق ف ( ةيبرح ةيزم

 . عازن ف اضيآ ةيآلا ىفو 56 ٌتهْذَم وهو

 بهذمو . ىنعملا اذه ىلع اهلمح امهنع هللا يضر سابع نبا نع يور
 هلل هنوك 6 ءاهلك ةمينغلا :ىه اهيف لافنألاب دارملا نأ روهمجلا

 نبي مُتْمِنَع اَمَّنأ أوملعَأَو 3# : هلوقب اهتمسق مهل نيب هللا مث ءرهاظ ؛هلوسرو
 . خسن الف عةيالا #ش

000 
 ىرسألا ءادف

 .ةباحصلا روهمج يأربو .داهتجاب كي هلعف ,ردب ىف ًاضيأ ةيناثلا ةنسلا ىف

 بيوصتب نآرقلا لزنف .مهلتقب ناش لق ناك هنإف 2( هيع هللا ىضر رمع الإ

 .هيلع باتعلا عم ءادفلا نم ناك ام ءاضمإو «هنع هللا يضر رمع يأر

 « ضْرالا ف حرفي ّقَح ئَرَسأ هل َنوكَي نأ يَبِل تاك ام» :ىلاعت لاق

 ه4



 هول َمَصَن وح ُهلَده اَمَِو دَحَب نم مف # : ىلاعت هلوق لزن م َمُث «[11/ ةيآلا «لافنألا]

 98 0 «برحلا ماكحأ لوزن عباتت مث [4 ذل تنحف # مرار

 ربيخو «ريضنلا ينب يف مث ءاهدعب دل ىوخأ ةازغ يف مث «ةازغلا هذه

 .اهريغو

 ثاّريملا
 را

 امل افالخ «ثاريملا ضئارف ةيآ تلزن دُحَأ ةوزغ دعب ةثلاثلا ةنسلا يفو

 دمحأ ىور امل ع حتفلا ماع ناك كلذ نأ ديز يبأ نع يربطلا هلقن

 : هنع هللا يضر رباج نع مكاحلا هححصو «نئسلا باحصأو

 اتنبا ناتاه هللا لوسر اي :تلاقف يراصنألا عيبرلا نب دعس ةأرما تءاج

 ذخأ امهمع نإو ٍدُحَأ يف كعم امهوبأ َلِيُق هنع هللا يضر عيبرلا نب دعس

 .امهلام

 .«كلذ يف هللا يضقي» :ِخَِي لاق

 نيثلثلا دعس يتنبا طعأ» :لاقف امهمع ىلإ لسرأف «ثاريملا ةيآ تلزنف

 .''«كل وهف يقب امف «نمثلا امهمأو
 ٍلظَح لم ُلْئِم مدل كح دلو هلأ كي صوب 3 :ىلاعت هلوق يه 0 0

 د أهلك هدو تناك لد امان لم قتل قرت ه5 يَ نيس
 :ُهَكِروو دو مل كي ل نو دلو مل نك نإ كي 20100 17
 نيد و اي دج مكون أم غشا ري ا ناك نإ ُثْلل ديب 0
 اًميِلَع ناك هلأ َّنإ هلأ يري ةكصي كنك يل كرو 4 يأ ةهفت ل ا 5

 داك نه دلو رمل كيل د عطس 12م كصلو © *«اميكَع
 0 تيم ِءَو ِدَعَب ا َّنَكَرَت امم مي و دع 2

1١ 

 )1١( دمحأ هاور )*/١584( )"”87(. يذمرتلاو )5١97( )5١5/5(. مكاحلاو )5754/5(
 دواد وبأ ًاضيأ هاورو .هاححصو (ا46:) )9/ ١١١-١5١( نباو .(5845و758941)

 ظفللا يف فالتخا عم ,(؟١17/5) (908/7) هجام .

 06ه/ب



 ل غال سس ع ,ىك | ءموسم مه دوش م 6
 هل لَو كحل داك د دلو كل نشحُي مل نإ ْمَشْكَريإ م عّجرلا َكرَهَلَو

 ةيالا ءءاسنلا] © ِنْئَد ( آهب تروضُو ََّيِصَو ِدْنَب اني مكر اَمِم نمثل 0 رس م ل 2 و. 5 رم م _ لل

 دإ . يتأي امك اهلوزن رخأتف ةيآلا هذه لعب ةروكذملا ةلالكلا ةلاسق امأ

 . مالسإلا يف ثرإلا ةضيرف هيلع ترقتسا ام اذه ؛لوق ىلع لزن ام ُرِخآ يه

 هللا يضر سابع نبا نع ' ”(يراخبلا حيحص» يفف ؛ةنسلا هذه لبق امأ
 ةيراضنالا 090 ثري «ةنيدملا اوملق امل نورجاهملا ناك :امهنع

 تلد املف مهنيب دك يبنلا ىخأ يتلا ةوخألل ءهمحر يود كود
 أ _

 .تّحسُن 5 ا 1 ٍلُكِلَو 7
 ةيالا ءءاسنلا] # نيج بِ َمُهْواَتَه كنسي ٌتَدَقَع َندَلَأَو 8 :لاق ّمُث
 . هل ىصويو ثاريملا بهذ لقو .ةحيصنلاو ةدافرلاو رصنلا نم 0

 ادهم أاََواثمامَْلَدإ . ىلاعت هلوق كلذ يف تلزن يتلا ةنالاو
 :١ ضمَب هلو 0 وأ مصعب ب كيلو أورصنَو أوو أووا ء َنيذَّلَأَو هلأ ٍليِيَس 2 مسن ةيلزوتاب

 ذي رعلالوت) : درا :اهتدكتست 0 0 ةيآلا هذهف 0006 ةيالأ «لافنألا]

 .[05 ةيآلا «لافنألا] 4 هلأ بنك يف ٍضَعَسَلْوَأ

 لاملا ناك» : ًاضيأ امهنع هللا يصر سابع نبأ نع د ىورو
 لعجو «ثلثلاو سدسلا امهنم دحاو لكل نيدلاولل ةيصولا تناكو .دلولل
 هللا يضر سابع نبا راشأو (عبُرلاو رطّشلا جوزللو «عبُرلاو نمّثلا ةأرملل
 ال اوناك ةيلهاجلا يف برعلا َّنأ ىلإ .«دلولل لاملا ناك» :هلوقب امهنع
 .نآرقلا كلذ خسّنف .«تانبلا نوثروي

 كرت ا د ٍِلاَجَرِلا» :ىلاعت لاق
 .[1/ ةيآلا ءءاسنلا] كاًبوُرْفَم اص رك وأ ا هن لك امم توفل او نا دول

 )١( .يوَماَسْلَمِج ٍلَكحِلَو # باب «ريسفتلا باتك ,ءيراخبلا « )080:(.

 ) )5عُكحسورَأ َكَرَماَم ُفصْي ْمُكِحْلَو #» ىلاعت هلوق باب ءريسفتلا باتك .«يراخبلا . . 4

 .(غهالم)
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 ةيآلا رخآ ىلإ 4 ٌمُكح دلو ههه دؤيِمويط :هلوقب ضورفملا نيب هن
 . ةقباسلا

 ءاش نإ «هتأرماب ّقحَأ هؤايلوأ ناك «لجرلا تام اذإ اوناك :ًاضيأ هنعو
 راس ٠ شا مث .٠ ا ٠

 مهو ءاهوجّوَرُي مل اوءاش نإو ءاهوجّدز اوءاش نإو ءاهجّورت مهصعب

 ميس 0 سرس 8 ريل سس تجسس ير را رخل تحس تس : 5 . : أ د

 ام ضع اوبهذتإ ّهولَصَمن الو # : ىلاعت هلوق لزن ىتح ءاهلهأ نم اهب قحأ

 . '' [19 ةيالا ءءاسنلا] «َّقُهوُمُيَتَء

 نوكتت اهيو «للملا رئاس دنع لئاسملا مهأ نم ثاريملا ُةَلَأسَمو

 «براقألا بتارم ٌفرعُتو «ماحرألا ررقتتو ءٌةبارَقلا برقتتو تالئاعلا

 ذإ - مالسإلا ردص يف معن «يلئاعلا نواعتلاو بلجلاو عفدلا اهب نوكيل

 - اهراشتنا يوقي امل ةجاتحم ةوعدلاو «يداملا فعضلا ةياغ ىف اوناك

 يرجاهُملا ناكف ءبسنلا ةوخأ ىلع ٌةمدَقُم ةينيدلا ةيمالسإلا ةوخألا تلعج

 ينغتساو اورثك املو ءمحرلا يوذ نود سكعلابو «يراصنألا ُءاخَأ ثري

 «فارطألاو «عورُلاو «لوصألا :مهو «ةبارقلل كلذ عجّر ؛«كلذ نع

 . ةقباسلا ةيالا يف نّيَبُملا ليصفتلا ىلع «جاوزألاو

 هيلع هلوق اهنم يتلا ةيوبنلا ةنّسلاو «ةيتالا ةلالكلا ةيآ ُدََلَمَك ىقب امو

 لجر ىلوأل وهف يقب امف ءاهلهأب ضئارفلا اوقحلأ» : مالسلاو ةالصلا

 عم بصعت تخألا نإ :هنع هللا يضر دوعسم نبا ثيدح اهنمو .2""(ركذ

 . كلذ ريغ ىلإ "”تنبلا

 )١( ىلاعت هلوق باب ءريسفتلا باتك «يراخبلا ١ ابك آسيا اوني نأ كل ٌلِي ال . . <
 .(46ا/9)

 )١( همأو هيبأ نم دلولا ثاريم باب «ضئارفلا باتك «يراخبلا ؛هيلع قفتم )517/77(.
 اهلهأب ضئارفلا اوقحلأ باب ءضئارفلا باتك ءملسمو )1718(.

 تانبلا عم تاوخألا ثاريم باب «ضئارفلا باتك «يراخبلا هاور دوعسم نبا ثيدح ()

 .(51/17) ةبصع

 ”< و



 ٌةدِعلاو ٌةَعْجَلاو ُقَآلطلا
 أك » :قالطلا ةروس تلزنو .اهماكحأ تَعِرش :ًاضيأ ةثلاثلا ةنسلا يف
 ل كسي هنأ أوُقّتَأَو هده أوصحأو كربتَّدِعِل نسوُمْلَطَ هايل ٌمُسْقَلَط اذ لأ
 ١[. ةيآلا «قالطلا] 4نهتو نم كشوجَم

 رمع تنب ةصفح هتجوز قلط مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ الو ع
 اهنإ :هل لاقو ءاهتعجرب هرمأف مالسلا هيلع ليربج لزنف ٠ ءاههنع هللا يصر
 فارق ةفارص

 أَو كبور تاَسْرم ىنَب كُل لأ آم مرح ميلا اًهييكي» روس تلون انهبقاو
 .[؟-١ ةيالا «ميرحتلا] 4 كيم دلي ركل هلأ ضو ده *ٌمِحّروُفَع

 و «شيعلا ٌبيطَي ال امبر ذإ «جاوزألا نع ًافيفخت قالطلا هللا عرش
 حاكُتلا نيب َقرَملا نوكيل ًامرّيُْم دقعلا لعجو «تاداعلاو قالخألا قباطت
 «قافنإلاب فلكُملاو 56 لجر هنأل « جوزلا كير. ةلهكو ؛ حامّسلاو
 اير لاو ام قرتحلا باو واو ءاريخ اهب هاصوأ نكلو

 «ةرقبلا] 4 هود َّنِهَلَع ِلاَجَرِلَو فول َنِلَع ىلا لثم نطو » :ىلاعت لاق .
 نم نيعم ددع يفو (2نيعم ل دّمأل ةعجرلا جوزلل لعج مث 7١١/4[. ةيالا
 هيلع بذكت دق لجرلا سفن ذإ دعس ا ا ديل ل 7

 .هنم ْنبَت مل ام اهب قحأ ناكف .قاّرِفلا ىلع رداق كنإ : هل لوقت
 اظفح 6 ّينمِب يناثلا جوّزلا ُنِنَم طلتخي الئل ةدعلا تَعِرشو

 نإف «ءدبعلل نيتنثاو ءرحلل ًاثالث قيلطتلا ىصقأ هللا ٍلعجو .بسنلل
 .هريغ ًاجوز حكنت ىتح دعب نم هل َّلِحَت الف ٠ ءاهلمكأ

 يفو ءهمسأب ةصوصخملا ةروسلا ىف ةروكذم ىرخأ ماكحأ قالطللو
 . ةيهقفلا عورفلا هيف ترثك كلذلو هنم ٌماَكحَأ ًاضيأ «ةرقبلا»

 فوَححلا ٌةالصو رفّسلا يف ذ ةالّصلا ٌرصق

 وقب عا زغ يف «ةعب يف ًاعم اعرش 1 نفل ل عاق لا تناذد هولا لن. ةفيازلا ةبلا ىف عه هود

 مك
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 أاوثاك َنِرْك نإ ًادرتك يزل مكين نأ ُمفِخ ْنِإ ةؤكّصلأ نو أوصل نأ حان ْيَيَلَع سيلك »
 0 و 71 2 ل 5 ير
 َكَعَم مهني ع الع مقل ةزكتلا مهل تَقأَك خوف تنك 4 اي ف

 2 قعد هك ياط 00 ا قل
 ل 0

 .[٠)و9-1 ١ ةيآلا ءءاسنلا] « تكلس ُمَهَرْذِح اوُدَخَأَي كيم اراك اراك

 نأب يبالوّذلا مزجو ««دنسملا حرشا يف ريثألا نبا نم دافتسي ام اذه

 : يليهسلا لاقو .ةيناثلا ةنسلا نم رخآلا عيبر يف ناك ءرفسلا ةالص رّصَق

 لصالا قه ةالصلا ريقق ذأ ىلإ بهذ نم امأو «هوحن وأ ماعب ةرجهلا دعب

 ادع «ًاعبرأ تراصف ءرضحلا ةالص يف ديز «ةنسلا هذه يف نإ :لوقيف

 ترقأو ءراهنلل ًارتو ,اهنوكل برغملاو ءاهيف ةءارقلا لوطل ءرجفلا ةالص
 .ًاجيردت ضرف اَكِم ةالصلاف هيلعو ءهيلع تناك ام ىلع رفسلا ةالص

 انزلا نم مجرلا

 ءاينز نيّدللا ةيدوهيلاو يدوهيلا ٌةيِضَق تعَفَو :اضيأ ةعبارلا ةتسلا يف

 ةصقلاو «ةاروتلا يف "- ةيآ ىلع امهعلطأ ام دعب هلك يبنلا 1

 هلع هيد عّمجم نصخملل مجرلاو 01 ويلا

 اهريَغو يضارألا يف ٌعاطقإلا

 ريضنلا ينب لاومأ نم ًاضرأ هلك يبنلا عطُقأ :ًاضيأ ةعبارلا ةنسلا يف

 لوأل ةنيدملا و نيرجاهملل عطقأ ناكو .يدسألا ماوعلا نب نييزلل

 .ريبزلا عاطقإ فالخب . كيلمت ال عافتنا عاطقإ هنكل ؛ةرجهلا

 ىلإ اوعفّرو اونز اذإ مهناصحإو ةمذلا لهأ ماكحأ باب ءدودحلا باتك ءيراخبلا )١(

 ىنزلا يف ةمذلا لهأ دوهيلا مجر باب ءدودحلا باتك ءملسمو )584١(. مامإلا

 )١1599(.
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 رمقلا فوُسُخ ٌةالص

 نيتعكر لي يبنلا اهالصق ءرمقلا فّسَح :ًاضيأ ةعبارلا ةنسلا يف
 . ىلجنا ىتح «نيتعكر

 عاصم

 : وكلا

 أوخَسمَأَك اهيل اًديِعص ص ع 2ك : ىلاعت هلوقب ؛ةمحرو

 .[5 ةيالا :ةدئاملا] 4ُةَنِي كيِديأَو كو وجوب
 يذلا اهنع هللا يضر ةشئاع دقع ةصق يف . عيسيرملا ةوزغ يف كلذو

 نيف امك «ءام مهعم سيلو عام ريغ ىلع 5 نوثحبي اوماقأو ءعاض

 . ''"(حيحصلا

 يتلا كفإلا ةصق ببسب ضارعألل اظْفِح :ًاضيأ ةعبارلا ةنسلا يف َعِرْش
 .هباتك يف ىلاعتو هناحبس 0 اهأربو اهنع هللا يضر ةشئاع اهيف تتيلتئا

 اضيأ '”«حيحصلا) يف أمك .لكئوطم ربخ يف

 و ةََج ينم رهو رب ادهش قصد أ 5 1م كسلا ونام »_: ىلاعت لاق
 فحكم اكو لدن أع ذ لإ «ةثيلا م كد 6 دبش م أوبل
 ةكاكأ نب. عطستو .تباث نب ناسح ٌدح دقو 6«. ةيالا رونلا] 4 يعم

 ب نب هللادبع ُدَح كرتو 5 نا ا ةنمحو

 مميتلا باب .«ضيحلا باتك ؛« .ملسمو 2279 ) مميتلا باتك .يراخبلا ؛هيلع قفتم )١(
(559”). 

 باتك ؛ .ملسمو . )5١51١(. كفإلا ثيدح باب ,يزاغملا باتك .يراخبلا ؛ هيلع قمتم 68

 )709/17١(. كفإلا ثيدح يف باب «ةبوتلا
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 ناذئتسالاو تاّجحلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع هجاوز ةصق يف :ًاضيأ ةعبارلا ةنسلا يف عرش

 يف رركم كلذب هنع هللا يضر سنأ ثيدحو ( شحج ا ثنب . بنيزب

 (17(يراخبلا»

 8 وس ًاوُلَحت ال أ أوُنَماَ ترذلا ابياكي » * لاعت 7 لزن هيفو

 اما دش أود يع د َنكِللَو هن رت ريع رياَعَط لإ كل سدي
 نم ءيحتْسي ال هنأ . جكس بلا ىذؤي هاك ملون يبد ينقسم

 .[ 07 ةيالا بنار ألا # باج ءآرو نم َترضوُلَسسف اكتم َنْشوُمُلاَساَدإَو ٌقَحْل

 .مظعألا ةوبنلا تيب ىلع َلِدُس ٌصاخ ”باجح اذهف
 باجحلا لزن زن مث

 0 ا :ىلاعت لاق .ًاضيأ ةنسلا كلت ماعلا
 ني َطشتَي تؤم لَو ** َنوُعَتَصَي اَمِب ميج هلله لأ كت هَ ارظنع هو

 ومار ._ي

 1 21001 2 1 يي ل 0 وم رك نيبو

 و ٌنهِتوحَأ يب نب را كرون! : ف د وأ َنِهِنِوْحِل وَ كيتارع ع وصب ْوأ ىرهياسب

 فت أ لاا م بزإلا ىلؤأ ريع <ييعبكلا وأ نيا ا

 نيفخي ام ملعيل ْنِهلِج 1 نيل َنيِرْضي الو لسنا رع لع اهي ل سيل

 3١[. ا“ » ةيالا .رونلا] #» نهتَنيِز

 0-0 7 ا م ياو ول تقتفللاو

 ا ةيآا 00 كا 0

 «رئامضلا تحارتساو «رئارحلا مالسإلا ة ا ىلع .باجحلا لدسنا اذهب

 . ماعنولا كلذب مظَعو .مارتحالا مو . ةنظلا تبهذو ةنتفلا تنمأَو

 :ىلاعت لاقف ءةطيحلاب ًاذخأ تويبلا عيمج يف ناذئتسالا ٌعرشو

 م

 .(1519)و(17178) باجحلا ةيآ باب «ناذئثتسالا باتك ءيراخبلا )١(
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 كج خي اهدنأ اكو يلعتت لح طن رج قيئاؤخن خال و
 1 لي يك تي لحي كاع انياب 1 لإ« بل 0
 /5١1-7/8[. ةيالا «رونلا] كَل قرأ وه ًاوعجتانأ د

 مجهتلا زوجي الف . ةيدارفرلا ةمرحلاو ةيصخشلا ةيرحلاب ىمسي ام اذهو

 تبأث يعرش ٌبجوم كانه ناك نإ وأ .نذإب الإ اهلوخو الو «تويبلا ىلع

 يف تاملسملا ةويينلا ىلع قييضتا الو الف الإو «ةمرحلا هب لحتست نيب

 رئامضلا اهل حاترت يتلا ةينيدلا فيلاكتلا نم وهو .هنفلأ نهنآل كلذ

 نمؤم نيعل رقأ الو «ةيبأ ةهيزن تناك نإ .حارشنالاب اهاقلتتو «ةنمؤملا

 .دمحلا هللو ءهنم ةنمؤم الو

 انل ٌةيويَح يه يتلا ةيلخادلا اننوؤش يف لخدتي نأ انريغل ٍجوْحُم الو
 نم يبجع يضقني الو «دسحف 0 ل و «هذهك

 لديام ةعيرشلا يف نمل نأ معْزَي وأ «هدقتنيو ءملسم هنأ يعدي لجر

 .لوألا ردصلا يف نكي مل وأ هيلع

 ةرمعلاو ّححَحلا

 ىلع هتيضرف خيرات يف فلتخا لفو «ةسمخلا مالسإلا ناكرأ نفخ 0 أ

 ظ :لاوقأ

 ُجِح نياّئلَأ َلَع ِعَنلَوأل :ىلاعت هلوق لزن ذإ «ةعبارلا ةنسلا يف اهنأ :اهنم
 .[4ا/ ةيالا «نارمع لآ] 46 كي بم هيل َءاطَمَسأ ِنَم تيل

 ىلع سمخ ةنس ناك ةمودقو كلا ”ةبلعث نب مامض ثيدح يف هركذ ليلدب

 ا ان اذ نسي نيف" ”يىرابلا حتف» يف ُهَملَسو ,يدقاولا دنعام
 جحي نأ ناكمإ عم ءرشع ةنس جح امنإ مالسلاو ةالصلا هيلع هنوك ىلإ

 . 588: ص هجيرخت قبس )010

 .(5817 /") جحلا باتك لوأ - يرابلا حتف (0)
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 اوفا
 جحلا مسوم نوميقُي اوناكو «برعلا دنع فوات اناك ةرمعلاو جحلاو

 .مالسلا هيلع ميهاربإ ةعيرش اياقب نم كلذو ماع ّلك

 انيس ى فِلرشم ال نأ تيل تياكم عض ريل اضأوَي ذإو» : ىلاعت لاق
 20 7 211ه آ الا ا لا

 وأب حلي يالا ناو «دوُجشلأ ع درلأو تيمياقلاو <نيفياطلل يت عطو

 سرع ا 20 هير ل ع 7

 ْمُهَل مفلتم اوُدِهَسَز * تِمَع َجَف لك ني تيئأي ٍرماَص لك لوو الاحي
 نياك كلا بم 0 وسم وابو م 5000 ِ

 ساعة و 0 0 م رو

 .[؟7-9+ تايآلا حلا 0

 افصلا نيب يعسلاو «ةفرعب فوقولا مهكرتكا ءاوصقنو هيف اوداز مهنأ الإ

 ريرعقتب مالسإلا ةعيرش تءاجف « : رهشأ يف ءيسنلا مهلعجو «ةورملاو

 ناك امل عجر ىتح ( ةنم هودسفأ ام تحلصأو د مع اوناك ام

 ىلع «هبوجو لبق «نيترم ةرجهلا لبق مالسلاو ةالصلا هيلع جح دقو

 هتريغ ام ىلإ هنع جرخي ملو «مالسلا هيلع ميهاربإ جحي ناكام وحن

 ةلفاجلا
 نم رشاعلا ماعلا يف عادولا ةَّجَح آلإ جحي ملف ؛ةرجهلا دعب امأ

 :لاقو «لوقلا نم ىوقأ وه يذلا لعفلاب كسانملا مهل َنّيَب اهيف ؛ةرجهلا

 .ةرمعلاو جحلا عئارش تمت كانهو 2!"(وككسانم ينع اوذخا

 او تقرا َجْلُل كهف صو سم ُتمْوُْعَم ره ٌجَحْلأل : ىلاعت هلوق لزنو
 َسْيَل# :لزنو ١417[ ةيالا نم «ةرقبلا] 1 عي قوس

 حابأف |[ ةيالا «ةرقبلا] 4ْمُكَيَز نم اَلْضَفْأْوعَتْنَت هس ا سد

 :نيكشلا ليعيلا عالاو 0 5 ةراجتلا

 :لدنو ١[ 6 ةيآلا «ةرقبلا] 4 لأ ِراَعَط نم ةَوْرَمْلاَو مصل نإ ِ :لزنو

 ا

 .(؟5 58 ص) هجيرخت مدقت 000
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 اَمَّنِإ 8 :لزنو ١489[ ةيالا «ةرقبلا] «ٌشاتلا ٌصاقأ ُتَيَح نااعلاو َنِمأوُصيِفأ مث
 ةئسلا يف مقو يذلاو .[”ا/ ةيآلا :ةبوتلا] 4 رتُكصْل يف ف ةداجمز يشل

 حتفل قيوشت ًاضيأ كلذ يف ناكو .ملسم لك ىلع هتيضرف ُريرقت 7 وه ةعبارلا

 . جحلا ةمكح نم كلذو .ةكم

 وهف كلذ ريغو .رجاتملاو مولعلا سابتقاو ءًاضعب مهضعب لاوحأ دقمتو

 .اعم ةينيدلاو ةيعامتجالا حلاصملا نم

 لاق . هللا باتك يف هب ْتَنِرُق اهنأل «ةرمعلا يف لاقي ؛جحلا يف ليق امو
 قورسمو ةمقلع 0 [ 5 ةيالا 0 ط رقلاو عقال ) 0

 م ةحيحص كيناشاب (19يربلعلا 5

 بوجو مدعب ةيفنحلاو ةيكلاملا لاقو «ةلبانحلاو ةيعفاشلا لوقي اذكه
 . ةيلصألا ةءاربلاب نيكسمتم .ةرمعلا

 :ثيدح ىف الو .مالسولا دعاوقل ٍنّيَبملا ليربج ثيدح يف ركذت ملو

 يفن نمضت ةبلعث نب مامض ثيدح لب .©"سمخ ىلع مالسإلا ينبا
 . 270عوطت نأ الإ ءال» :ِلكي لاقف .؟اهريغ َيَلَع له :لاق ثيح ءاهبوجو

 ةلالدو ءجحلا عم ْتَنِرُق اهنأ :اهيف ام ةياغف ؛ةقباسلا ةيآلا امأو
 .لوصألا يف ملَع امك ةفيعض نارتقالا

 ماع تيبلا نع مالسلاو ةالصلا هيلع دَص امل ؛كلذلو . عورشلاب نيعتي

 .هذعب ةيضقلا ةرمع ماع يف اهاضق .ةيبيدحلا

 )١( يربطلا ريسفت )7/ ١1١( ريمْلاَو جْلئاَوُمِيْأَو 89 ىلاعت هلوق دنع ©
 باتك .ملسمو .(8) مكتاميإ مكؤاعد باب «ناميإلا باتك «يراخبلا ؛هيلع قفتم )00

 )١5(. مالسإلا ناكرأ نايب باب ؛ناميإلا

 باتك ءملسمو .(65) مالسإلا نم ةاكزلا باب .ناميإلا باتك .يراخبلا ؛هيلع قفتم (9)

 )١١(. تاولصلا نايب باب ءناميإلا
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 30 يكب ا

 يهو 0 8 ريع هنأ 217ه ف تف دقق .افيبا

 :افلأ ةسيملا

 ءاقستسالا ٌةالص

 .ناضمر يف مالسلاو ةالصلا هيلع مهب اهالص :ةسماخلا ةنسلا يف

 : اوف

 ٌءاليإلا

 م

 صبرت مِهيإَسُي نم َنوُلْؤي نذل # :ىلاعت هلوق لزن :ًاضيأ ةسماخلا ةنسلا يف

 يف ناكو 57 ةيالا «ةرقبلا] # ٌرْثِحَت ٌروُقَع هلأ َّنِإَف وُهآَف نإ ٍرْبْثَأ َةَميرأ

 . ففخف :افالط ةلماجلا

 ملعلا لهأ نم ىضرأ نم تعمس :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق

 .ءاليإلاو ءراهظلا :ثالغب نوفلَطي ةيلهاجلا لهأ ناك :لوقي نآرقلاب

 يف نيب امب راهظلاو «ءاليإلا يف مكحو ءًاقالط قالطلا هللا رقأف «قالطلاو

 هللا يضر سابع نبا نع هوحن ىوريو «2"”(يرابلا حتف» يف هلقن .نآرقلا
 .امهنع

 0 و و أ ِِع

 ملّسلاو حلّصلا ٌماكحأ

 ديري ال ةكم ىلإ وو يبنلا جرخ ةيبيدُحلا حلص ناك ةسداسلا ةنسلا يف

 هجحوو «ناوضرلا 2 تعفقوو قولا نع هوّدصف «طقف ةرمعلا لب ألاتق

 نايب باب .جحلا باتك ءملسمو . ؟ خم ىبنلا رمتعا مك بأب .ةرمعلا باتك «يراخبلا 600

 )05١/5(. قالطلا باتك نم راهظلا باب . يرابلا حتف 000
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 7” 02 ءاهرازوأ 0 8

 أمحتَج نِإَو# #9 :ىلاعت هلوق :ملسلا يف تلزن يتلا تايالا ةلمج نمو

 : كلذ لبق لزن ناكو 1١[. ةيالا «لافنألا] دا لع َلكوتو اه حت ملص
 1 1ا ةسما 4 يكحَم ُهَّلأ ',ةولتلا ثأر كل لإ أوعدتو ونه الق

 نأ ةرادد نم ثوم م لو نيل يف كوُلِئفي مل َنيِذَّلأ نع هَل ء هللا كلهن ال #9 :ىلاعت هلوقو
 نع ها مكامن * نيليسملأ بي هلأ نإ مهل أوُطِسَفُيَو مهوب

 0 يف وكم نيل

 رم ل0 ا

 أ

 . [8-4 ةيآلا «ةنحتمملا] 4َمْهَوَوَت نأ ُكِجارْحإ لع أ ورهظو كريد نم مك وجو
 لدعلا ةماقإ ىلع ينبملا حيحصلا مَلّسلا ىلع ٌضْحَت اهلك ةعيرشلاف

 اذإ برخلا ذإ «هب للا داجيإ ةرورضل الإ برحلا ىبأتو «ةمألا كر

 ملسلا تدرأ اذإ) :ةيلوألا اياضقلا نمو ءآملس ناك ملسلل ًاقيرط نّبعت
 «ةضراعملا نم مالسولل ةوعدلا فدمأ حلصلا كلذيو (برحلل دعتساف

 قئاقح برعلل تفشكناو «نيّدلا رشتناو .قافالا يف مالسإلا ةاعد رشتناو

 برحلا زجاح لاوزل ءًاجاوفأ نيّدلا يف اولخدو اهولبقف «ةيلاعلا هئدابم
 روهظلا ةيرح ىلع ةقباسلا تيررخلا ساي طغضو

 ترشتنا لب «ةيركفلاو ةيلوقلا ةيرحلا ىلع اونمأو «راشتنالاو غيلبتلاو
 .برعلا دالب ءارو ام ىلإ ةوعدلا

 كلم سقوقملاك «نيرواجملا كولملا ىلإ "”ةبثكو هلسُر لَك ثعب دقف
 لقرهو «سراف كلم ىرسك «كاذ ذإ ضرألا كولم مظعأ ىلإ لب ءرصم
 .ةنسلا هذه يف مورلا ميظع

 للحت مث ًارمتعم مالسلاو ةالصلا هيلع جرخ :ًاضيأ ةسداسلا ةنسلا
 عفو امك ,لباقلا ماعلا ةرمعلا نوكت هلأ مهل نيبو تعبلا نع َرصخأ امل

 )١( ةبوتكملا هلئاسر اهب دارملاو «باتك عمج ُهَبتك .
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 . هيلع صيصنتلا ةيبيدحلاب حلصلا دقع يف
 لهو ١945[ ةيالا «ةرقبلا] « ٍيَدْخَ َّنِم َرَسْيَتْسأ اَن ْرِوَمُأ ْنإَفا# :ىلاعت لاق

 عنم نم لهو ةدمربلا همم قمنا 0 ورا

 ةلأسملا يف ؟ءيش بجي ال وأ ءٌيدَه وأ ءٌءاضَق هيلع نيعتي + اههدخأب

 عسوأ كلذ يف كلام بهذمو «تايفالخلا بتك يف رظْني
 .بهاذملا

 سورس يو ورا ص ع ِ أونا نذل

 مرخملا ٌديَصو ديّصلا ٌءاَرَج

 ديصلا اولئقن ال ام :ىلاعت هلوق لزن :ًاضيأ ةسداسلا ةنسلا يف

 عيب ايد دكني دعا ومكتب عمنا نم لكَق ام لع آرام مكنه نمور أو
 «ةدئاملا] © يِرَمَأ َلمَو َقوُدَل اَماَيِص َكَِد ُلَدَع َرأ نكرم ٌماَمَلط ُدَرََتَك وأ َةَبَحكْلا

 .[96 ةيآلا

 ديص ميرحت اهيفو «كلذ يف دماعلاك ءىطخملا نأ ىلع روهمجلاو

 : انهي هل َل ديص ام وأ .مرخملا

 ّلِجَأ# :روسلا نم لزن ام رخآ يه يتلا ةدئاملا ةروس يف ىلاعت لاق
 > كَم ام ربل ُدَيَص كَل موو َةرايَصل 5 َيَشَو ل امل ٌمُماَعَطو ربا ُديْبص كَل

 .[4” ةيالا «ةدئاملا]

 011 الث ص / هَ

 مالزالاو ٍباَصْنألاو رسيّملاو ٍرمَكلا ٌميِرْحَ

 «يطايمدلا ظفاحلا هب مزج ام ىلع تمرح :ًاضيأ ةسداسلا ةنسلا ا

 هل ام فالخ «ةبرشألا باتك» يف ظفاحلا هيلإ لامو «ينالطسقلا ُهَحَجَر 3

 باتك» نم ؟"سيقلادبع دفو ثيدح يف هركذ امب دودرم هنإف هريسفتلا» يف

 .رمخلا ةمرخب 2 م 0” أ ةياور يف ثيدحلا اأذهو .«ناميإلا

 ءملسمو .(01) ناميإلا نم سمخلا ءادأ باب «ناميإلا باتك «يراخبلا ؛هيلع قفتم )١(

 )١7(. هلوسرو ىلاعت هللاب ناميإلاب رمألا باب «ناميإلا باتك
 - ءاجو )١4(« هلوسربو ىلاعت هللاب ناميإلاب رمألا باب «ناميإلا باتك ءملسم دنع وهو ()
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 نوكيف «سمخ ةنس تناك مهتدافو نأ «يزاغملا» يف ظفاحلا حرص دقو
 . قيقحتلا ىلع اهلبق وأ سمخ ةنس رمخلا ميرحت

 مَ االآو باصْالاو َمييَمْلاَو رمح امن اوما يذلا بماي : ىلاعت هلوق لزن اهيفو
 ةعبار يهو 4 ةيآلا ؛ةدئاملا] # َنوُحِلْفَت لعل هوبنتججاف نإ مشل ِلَمَع ْنّم سحر

 :نارقلا يرمشلا مج ايشركا يتلا تايالا

 قذرو اركحَس هن نول ِبنَع دلال او ٍلِخَتلأ تارمث نمو #9 : ىلاعت هلوق : ىلوألا

 مهل ًالالح رمخلا تناك ىلإ يك هله [ 117 ب101 «ةيرعفلا] « 2
 امل ءهنع هللا 0 ا ةزمح انديسل عر دورس 0 ءاهنوبرشي

 ملو 1 وهو ةزمح ىلع لخد هلك يبنلا نأ م ا

 .امثإ ًابكترم الو «هيف ًاحداق كلذ ّدعالو ءركّشلا يف هيلع بتع هنأ لقْنُي

 لحنلاو للملا عامجإ هتياكح يف لافقلا ىلع يريشقلا ضرتعا دقو
 ىلع ةحابم تناك اهنأ ربخلا رتاوت :لاقو «لقعلا ليزي ام ةمرح ىلع
 :ًابيرق ناتيتالا ناتيالا ؛هانلق امل لديو .لوقعلا تبّيغ ولو «قالطإلا
 .امهلوزن بابسأو

 مْنِإ امِهف ْلُق ٍرِيَمْلاَو رمحلا رع َكتوُلَسَسي# ) :ىلاعت هلوق :ةيناثلا
 د [؟9١ ةبالا :ةرقبلا] 4سهمْنن دي نم ريكسأ اَمُهِمْنِإَو ساّنلِل عقلتمو ريبكح

 انتفأ ءهللا لوسراي :اولاق مهنع هللا ل ا

 «تلزنف ءانلاومأل ناتْفِلَتُم ءانلوقعل ِناَنبِهْذُم امهنإف رسيملاو رمخلا يف

 . عفانملل نورخآ اهبرشو «مثإلا نع ًايرحت موق اهكرتف
 نمو .حلاصملا بلج ىلع ةسافملا أرد مدق اهكرت نم نأ كش الو

 لزني مل ناك هلعلو .عنملاب هيف مزجال يذلا رييختلا رهاظ عم فقو اهبرش

 ضرف يفو ؛(؟7170) الكلاو بطحلا عيب باب «ةاقاسملا باتك «يراخبلا ؛هيلع قفتم 000
 رمخلا ميرحت باب «ةبرشألا باتك ءملسمو .(7091) سمخلا ضرف باب «سمخلا

 )١91/9(.
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 «فارعألا] © مثلو ٌنطب امو اهنِ َرهظ اَم سِحْوفْلا ير َمّرَحاَمَتِإ ل ر#» :ىلاعت هلوق

 . ميرحتلا مهف يف ٍفاَك ريبكلا مث ”ٍدلأا دوجوف ّالإو ل7 ةيالا

 قَح ئركس رشنأو ةؤلصَصلأ أَوْبَرْصَت الانماء امأتَي 8 : ىلاعت هلوق : ةثلاثلا
 هللا يضر بلاط يبأ نب يلع يف تلزن [47 ةيالا ءءاسنلا] «َنْوُلوُشَناَمأوُحَلَعَ

 نأ لبق امهاّقسف «راصنألا نم ل فروع نب نمحرلادبعو ماعد « هلع

 ابيأتي لف :ًأرقف برغملا ىف هللا يضر يلع مُهَمَأَف ٠ ءرمخلا مرحت

 ةرككّصلأ أون أونرفت ال ا 7 تلزذتف ءاهيف طلخف « جررتنكسلا

 تاقوأ 7 اهلوانت هللا َمرَحَف ا دواد أ هاور عةيالا # ئركش َرّشنَأَو

 ءرهاظلا عم ًافوقو ءةصاخ ةالصلا تقو دنع ٌموَق اهكرتف «تاولصلا

 . عئارذلا دسب ًاذخأ ءًاقلطم ٌموَق اهكرتو

 :اهلوزن ببسو 4٠[ ةدئاملا] ةيآلا ٌريَِمْلاَورخلا امّنِإ # ةيآ يه : ةعبارلا

 ني امهم هللا يفر فلل نب نايك انام «صاقو يبأ نب دعس َّنأ

 مهيلع رخفف «رعشلا اودشانتو أ وشتناو اولمثف ءاهوبرشو اولكأف . ةعامج

 يف هجشف مهنم لجر هبرضف ءراصنألا ىلع نيرجاهملا 0 ©« دعس

 . هفنأ

 يف هانعمب ملسم هاور .ةيالا * ٌميِتَْلاَو ٌرتخا اَنَنِإ 8# :هيف هللا لزنأف
 . "70بقانملا»

 . ةيآلا اب 00 ' ةرقبلا يف ىتلا ةيآلا تلزنف

 تيلازف .ايفاش ًانايب رمخلا يف انل نيب مهللا : لاقف هيلع تئرقف رمع يعدف

 مّسنأَو ةزلصصلا اوُبَرَمَت ال أوما َنِذلا ابمَأتَي 8 :ءاسنلا ةروس يف يتلا ةيآلا

 ال الأ : يداني ةالصلا تميقأ اذإ ِلَك هللا لوسر يدانم ناكف 4 ئركش

 يف انل نّيِب ب مهللا :لاقف هيلع تن تئرقف رمع ىعدف «ناركس ةالصلا نبرقي

 )١( دواد وبأ )9/ 6”"( )7711(.

 .مهيلع مهلضف : يأ راصنألا ىلع نيرجاهملا رّيخ 030

 )١758(. صاقو يبأ نب دعس لضف يف باب «ةباحصلا لئاضف باتك ءملسم (0)
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 يعدف ءآتاتب ميرحتلاب ةيالا * ٌديِيَمْلاَو رخل اَمَّنِإ # :تلزنف ًايفاش ًانايب رمخلا
 . '')انيهتنا «انيهتنا : لاق # نوهننم ملن م من أ لهف # غلب املف هيلع تئرقف رمع

 تلزن يتلا ماكحألا نم اذهف ل اورسكو «ةنيدملا ةقزأ يف اهوقارأف
 قيس امك اجيت

 راهظلا

 اآميرحتو ًاقالط دع .همأ رهظك هيلع يع هور لاق اذإ يبرعلا ناك
 هلوق لزنف .ةسداسلا ةنسلا يف كلذو حسن م ,؛مالسولا ةرئأو .ةجوزلل
 ا 0 لإ 4اًهجْوَر ىف كاد ىّل لَو هلأ عس دق : ىلاعت

 هو وي تيوظعوت ككل آم نأ لَم نور رحم أولأ ال نووي م مل
 يس > نك كاتب نأ ل نب نعت بك ميم ذيع رأ ىق هدي ريح َنوُلَمَعت
 ١-5[. تايالا «ةلداجملا] «انكشم هد اع
 رو ل راك تناكف

 راه :هدنم نباو نيهاش نبا هاور امك مالسإلا يف ناك راّهظ لدا
 تنب ةلوخ هتجوز نم رهاظ .تماصلا نب ةدابع ونص :تيابعلا قبب نسوأ
 ةقباسلا ةالاب ناثعملا امه. ةبلغت

 ل
 ةقباسملا

 هللا لوسر قباس ةشوانيلا .ةنيتلا يف : يطايمدلا دمحم أ ظفاحلا لاق

 ةقباسُم لوأ وهو .""'قّبّسلا ذخأف ءركب يبأل مرف قبسف .ليخلا نيب ُهِْك
 . «ةيماشلا ةريسلا» ؛ءاملعلا نم دحاو ريغ كلذ ركذ ,مالسإلا يف تناك

 ليخلا رمأب مامتهالا نم مالسلاو ةالصلا هيلع هل ناكام ليلد كلذو

)785/8( 
 يئاسنلاو .(9١7()59؟67 /0) يذمرتلاو .(61”3 .)(780 /) دواد وبأ هاور

)1١( 

.)6689( 

 .هقبس ىلع قباسلل لاملا نم لعجُيام نيتحتفب وه :قبسلا (0)
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ريخلا اهيصاون يف دوقعم ليخلا» :لاقو .اهتيبرتو
 . '7(ةمايقلا موي ىلإ 

 * ٍلْحْلأ ٍِظاَبَر نمو وو نم قفط ا ا ام مهل أوُدِعَأَو © : ىلاعت لاقو

 ١[. ةيالا «لافنألا]

 فقّولا

 دل بلا جالا يعور يع رام ؛ربيخ ةمينغ ماستقا دعب

 عاونأ ىلع سيبحتلا يف نيملسملا َةَّئُس ناكف هللا ليبس يف هسّْيَحو ءاهنم

 .ناسحإلاو ربلا

 .مالسإلا يف سبح ٌلَوُأ وه :ليق

 ةلباسلا داسفإ ىهو .ةبارحلا ٌةَح

 ِرْمَّنلا ىلع هلك يبنلا هماقأو «ةعباسلا وأ «ةسداسلا ةنسلا يف هعيرشت ناك

 اودقر اور اوودع وي ةنبف اوروسصو كلك ينلا لبإ يعار اولتقو اوبراح نيذلا

 مهو دلع يبنلا ىلع اومدق «ةنيرغو لكع نم مهو .«ةقدصلا دوذ اوياساو

 ةقدصلا لبإ ىلإ مهثعبف «ةنيدملا ىمحب اوضرمف «عوجلاب ماسجألا ٌفاَعض

 ءاوفش املف «كلذب نوُفْشَتسَي ءاهلاوبأو 4 نوبرشي «ةنيدملا 55

 "هذه مهتلعف اولعفو اوردغ

 : ىلاعت هلوق لزن مهب ٍيتأ املو ءاوكردأف :مهرثأ يف د يبنلا هجوف

 وأ اَوُلَّمَقي نأ اًداَسَق ٍضْراْلا يف َنْوَعسَيو ُموُسرَو هللا َنوُبِراَحي لأ اورج اَمّنِإ »
 *« ٍضرَأْلا تم اهني وأ ٍفلِح نم مُهُُجْرأَو هي ِدِيَأ َمطَقُت وأ اركب
 .[77 ةيالا نم «ةدئاملا]

 )١( ريخلا اهيصاون يف دوقعم ليخلا باب ءداهجلا باتك «يراخبلا ؛هيلع قفتم )586٠(.
 ريخلا اهيصاون يف دوقعم ليخلا باب «ةرامإلا باتك «ملسمو )14171(.

 ةدرلاو رفكلا لهأ نم نيبراحملا باب «دودحلا باتك ؛يراخبلا هاور نيينرعلا ثيدح (؟)

 نيدترملاو نيبراحملا مكح باب «نيبراحملاو ةماسقلا باتك ءملسمو .(580)

 )١51/1(.
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 .«مهريغ دوعي العل «ةمارّصلا ةياغب يعارلل صتقاو , مهيلع َّدَحلا ماقأف
 . ةعباسلاو ةسداسلا نيب ام ةصقلا هذه تناكو

 لزنت نأ لبق ناك كلذ نإ :ىلاعت هللا همحر نيريس نب دمحم لاق
 . ةلثُملا نع ىهنلا لبقو :2'(يراخبلا يزاغم» يف امك ةداتق داز ءدودحلا

 ل وو د وع ف
 اهوحنو ةيسنإلا رمحلا موكل ميرحو

 نإ .ةيسنإلا رمحلا موحل تمرح « ربيخ ةوزغ يف : ًاضيأ ةعباسلا يف

 2 فني مهضعب ناك نإو هدر يو ترحل عك - نولكأي اوناك برعلا

 هد يف ةينالا رئشلا مون ميرحتم ليلا ءاجنا .يزتخللا اهنقني نب

 ٍلوَق يف ليخلا كلذكو ل : ةنسلاب» ةييبلا

 َلّيَللو # :ىلاعت هلوقب لدتساو هيلع لدي ام ةكشلا يف دَجوُي ملو :لبق ١
 .[4 ةيآلا نم .لحنلا] #لاَعِْلاَو

 . لالح :ليقو

 يذ لك نع يهنلاب ةنّسلا تدروو .اندنع روهشملا وهو .هوركم :ليقو

 .ريطلا نم بلُخِم يذو «عبسلا نم بان

 ٌةاَقاَسُملاَو ٌةعراَرُملا

 ءربيخ دوهي ٌةِْكَِك يبنلا لماع امل .اهماكحأ تعرش :ًاضيأ ةعباسلا يف
 مالسإلا ردبص ىف تاكو 7 نوهتلاب مهليخنو مهضرأ يف اولمعي ب

 ًاضرأ ىرتكا لجرو ءأضرأ حنُم لجرو «ضرأ هل لجر :ةثالث عرْزَي امن يه

 .(5195؟) ةنيرعو لكع ةصق باب «يزاغملا باتك «يراخبلا )١(
 .(777/4)هوحنو رطشلاب ةعرازملا باب «ةعرازملاو ثرحلا باتك «يراخبلا ؛هيلع قفتم (؟)

 )١661١(. عرزلاو رمثلا نم ءزجب ةلماعملاو ةاقاسملا باب قاقاسملا باتك .ملسمو
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 ةكم ةمرح

 سبال اهلخدف « ؛ يكملا مرحلا هيبن ىلع هللا حتف يالا ةجلا ي

 نم ةعاس هل تحيبأو هلم : ليقو .ةونع اهلخدو ه0 داسلا

 .هل ةيضوصخ راهتلا

 نإو «سانلا اهمرحي ملو هللا اهمرح ةكم نإ : لاقو هلو يبنلا بطخ مث

 ال .سمألاب تناك امك اهتمرح اهل تداعو .راهن نم ةعاس هيبنل اهحابأ هللا

 . "”ثيدحلا «اهرجّش دضْعُي الو اهُديَص رَّفنُي

 ءاّيركسع الحم لعجت الو «داّيِحلا ىلع نوكت نأ :اهميرحتب دارملاو

 | :نولوقي ةيفنحلاف « كسنو ةدابع لحم لب .ةيسايسلا ةسفانملل ًانادبم الو

 ىتح مهيلع قص ءصاّصِق هيلع بجو نم وأ | هانا هبل أجتلا ولو

 96 5 لا يف تيل امك ا راف الو اع

 مرا يف

 نصاصقلا
 رب

 ةكمب ِلِكَي يبنلا داقأ «مالسإلا يف دوق لوأ ناك :ًاضيأ ةنماثلا ةنسلا ىف

 )١( دواد وبأ )*/35٠00( )551(. يئاسنلاو )/ 5٠( )38950(.

 رفني ال بابو مرحلا رجش دضعي ال باب ءديصلا ءازج باتك «يراخبلا ؛هيلع قفتم (؟)

 اهديصو ةكم ميرحت باب جحلا باتك ءملسمو .(187”و1877) مرحلا ديص

 )#ه"ااوةه١17(.

 ىلع قلطت مث «لبإلا ةقرس لصألا يف يهو - مضلابو روهشملا ىلع حتفلاب - ةبرخلا ()

 )٠١9/9(. يوونلا مامإلل ملسم حرش .ةنايخخ لك

 .(5) مقر قباسلا جيرختلا (5)

 ا/ك



 : ىلاعت هلوق مكب «ميلُس ينب نم لجرب «ليذُه نم ًالجر
 لاو دبملاب ُدبَمْلاَو يلب رك لئَعْلا يف ٌصاصِلا مُكدلَع بينك اونا نأ اهي )

 تلا نأ ايف مولع ايكو »  :ىلاعت_هلوقو [ ةيالا «ةرقبلا] 4 قلاب

 َّنَسلأي نَسلأو ٍنذألاب تذألاو فنألاب فنألاو نيعلاب تّيعلاو سيفّنلاب

 لأ سفن اوُتَقَت الو 8 :ىلاعت لاقو [5© ةيالا «ةدئاملا] « صاصق حورجْلاو

 4 ِلَمْلا ف فرش الم امس يو الم دقق اموظَم لم نمو حلي الإ همر
 ةرقبلا] © ٌهْوَيَع ٍصاَصِقْلا ىف ْمُكَلَو # :ىلاعت لاقو «[540 ةيالا ءءارسالا]
 .[ ١/9 ةيآلا

 .لوتقملا يلول ءوفعلا وأ ءهبلط يف ّقحلا َّنأ ءصاّصقلا ماظن نمو
 ىلع ءرمألا يلول هيف قحلا َّنأ ؟؛ىري ممألا نم انريغو .نجسلا يلاوللو
 . ةلأسملا يف ليصافت
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 بمسح اج

 0١
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 رمَكلا عيب ُحنَم 0 م و.

 ماع 8ك يبنلا عمس هنأ هنع هللا يضر رباج نع ''”«نيحيحصلا» يف
 ةتيملاو .رمخلا عيب مرح هلوسرو هللا نإ » :لوقي ةكمب وهو حتفلا

 . «مانصألاو «ريزنخلاو

 َمّرَح ًائيش مَرَح اذإ هللا َّنإف «نيعلا ٌمرحُم وه ام لكو :نوّيسايقلا لاقف
 . هنمث

 :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع ''"ملسم حيحص» ىفو

 ضترعي هللا نإ ؛سانلا اهيأ اي» :لاقف ةنيدملاب بطخي لَك ىبنلا تعمس

 هعبيلف 2 يش اهنم هذنع ناك نمف ًارمأ اهيف لزنيس هللا لعلو .رمخلاب

 مرح هللا نإ» :ِكك يبنلا لاق ىتح ًاريسي الإ انثبل امف :لاق «هب عفتتيلو

 «ملسمو ,.() مانصألاو ةتيملا عيب باب ( عويبلا باتك «.يراخبلا ؛هيلع قفتم )00(

 .(١هم١) رمخلا عيب ميرحت باب «ةاقاسملا باتك

 )١61/4(2. رمخلا عيب ميرحت باب «ةاقاسملا باتك «ملسم )0

 ا/ا/



 .(عبي الو برشي الف يش أهنم هدنعو ةيالا هذه هتكردأ نمف ءرمخلا

 مهيلع تمرح دوهيلا هللا نعل : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو اهوكفسف

 . ''”«اهنمث اولكأو - اهوباذأ يأ - اهولّمجف موحشلا

 ةعتملا ٌحاَكن

 ودفلا ةنوونقلا عاج ناكو «نيجوزلا دحأ هطرتشي لجأ ىلإ ٌحاَكِي وه

 ةوزغ يف هنع يهن م .حيبأ مث هربيخ ةوزغ يف هنع يِهُن مث ءرفسلاو
 كلذ ناكو ءعنم مث , مايأ ةثالث اهدعب ساطوأ ةوزغ يف حيبأ م .حتفلا

 ةّربس نع هحيحص يف ملسم ىور دقف .كلذ دعب حبي ملف ءنامث ةنس

 هتيأرف .ةكم ىلإ حتفلا ماع ِةَِكك هللا لوسر عم انجرخ :لاق هنأ ينهجلا
 تنذأ دق تنك ينإ ٠«سانلا اهيأ اي :لوقي وهو بابلاو نكرلا نيب ًامئاق
 نمف . ةمايقلا موي ىلإ كلذ مر هللا ند « ءاسنلا نم عاتمتسالا يف مكل

 . '"”(ًائيش نهومتينآ امم اوذخأت الو .هليبس ٌلَكْيَلَف ًنهنم ءيش هدنع ناك

 ريزاعتلاو دوّدحلا

 مكب .ةكمب تقرس يتلا ةيموزخملا ةأرملا دي عطق :ةنماثلا ةنسلا يف
 أ ني كت سك امي 212 موي دل اَوفْيلكأَ هقر اسلأو ُفِراَسلََو » :هللا لوق ب هلا سم هس هت ل ا 7 1 ا د ا

 .[| "5 ةيآلا «ةدئاملا]

 :هل لاقف هّبح نباو هللا لوسر بح ديز نب ةماسأ اهيف عفش ناكو
 دبع نب ةملس يبأ يخأ ةنبا ةأرملا نأ عم «؟هللا دودخ نم ٌدَح يف عفشتأ»

 مث , حيبأ مث « خسن مث حيبأ هنأ نايبو ةعتملا حاكن باب ,«حاكتلا باتك» ء ملسم هاور 2

 )١5٠05(. ةمايقلا موي ىلإ هميرحت رقتساو خسن

,/ 



 ىدحإ «ةملَس ّمأ جوز ناك يذلا عاضرلا نم ِهك يبنلا ونص ءدسألا
 ملو ءاشيرق اهرمأ مهأ دقو ِةَك يبنلا اهجوزتي نأ لبق «نينمؤملا تاهمأ
 اوناك مهنأ مكلبق نم كلهأ امنإ» :لاقف ِةِْلَك يبنلا بطخ دقف «كلذ اهعفني
 هيلع اوماقأ فيعضلا مهيف بنذأ اذإو .هوكرت فيرشلا مهيف بنذأ اذإ

 . ''"«اهدي تعطقل .يتنبا ةمطاف تقرس ول ؛هللا ميأو ءدحلا

 .اهدي تعطُقَف ءتقرس يتلا ةأرملا كلتب رمأ مث

 قفتُم نيف ًامرج رشع ةعبس ىف ة ةرهطملا ةعيرشلا يف تدّرو دوّدذحلاو

 : هيلع قفتملاف «هيف فلتخُمو هيلع

 ةقرسلا ١-

 ةالصلا هيلع هلوقل لجرلا يف عامجإب لتقلا اهيف بجيو ٌةَدّرلا -؟
 .'7(هولتقاف .هنيد لّدِي نم» مالسلاو

 . تمدقتو «ةبارحلا -“

 .رونلا] # ودل َةَأِ امدح لك اود نو هيَ 2 : ىلاعت لاق «ءانزلا -

 .[7 ةيآلا

 عام ضن وت قكتي تتأوعحأ 5 ) : نيقرلا قح يف لاقو
 ماَع َبيِرْعَت ةنّشلا تدازو ا ه ةيآلا ءءاسنلا] «ْاَدَعْلا كرو ٍتكَصْحْمْل
 : .مدقتو نصحملا مجرو ءَنَّصْخُملا ريغل

 . فذقلا -ه

 نم ظفاحلا ُهَّدَع اذكه ءركسي مل مأ ءَرِكَس ءاوس ني يا
 ضايع ىلع بقعت «هذعب نكلو .©96دودحلا باتك» ىف هيلع ةفعملا

 .“”ارمخلا ٌدََح بوجو ىلع عامجإلا ةياكح يف ءهريغو

 .ملسمو .(8188) دحلا يف ةعافشلا ةيهارك باب ءدودحلا باتك ؛يراخبلا هاور )١(

 )١78/4(. هريغو فيرشلا قراسلا عطق باب ءدودحلا باتك
 .(5975؟) ةدترملاو دترملا مكح باب «ةباتتسالا باتك «يراخبلا هاور (0)

 )58/١5(. دودحلا باتك لوأ «يرابلا حتف (*)

 .(80 /7١؟) يرابلا حتف (:4)
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 روُبقلا ةراّيز

 مكتيهن تنك : "''(حيحصلا» يفو «مالسإلا ردص ىف ةغودمت تناك

 .«ثالث قوف يحاضألا موحل نع مكتيهنو .اهوروزف ءروبقلا ةرايز نع

 ةيقسألا ىف اوبرشاف ءءاقس ىف ّآلإ ذيبنلا نع مكتيهنو .مكل ادبام اوكسمأف

 .(اركسم اوبرشت الو .ءاهلك

 م هه 2

 ةيعامتجالا تادآلا

 يف سانلا لخدو «نادلبلا يصاقأ نم دولا تدفو :ةنماثلا ةنسلا ىف

م ةيعامتجا ةيبدأ ماكحأ نم ريتك لزنو ًاجاوفأ نيّدلا
 ةروس ىف ةروكذ

 00 م موس ساو ع رس خس سس سل ل 72 لا كلسر حاسس 2 م ا :

 - لياقو (وعش كنلعجو قنأَو ركد ني رَقَلَح اَنِإ سيلا ايي 9 : اهيف ىتلا تارجحلا
 لسا اساس 6

 ظ .[11“ ةيالا ءتارجحلا]# مُكَدَقَأ أ دنع كَمَركحأ نإ وراي

 . هب َرَّدَص ؛اذهلو .ةقيلخلا خيرات يف فرع يعامتجا ماظن ىلعأ اذهو

 .اهب نيملسملا هوجو عامتجال .عادولا ةجح ةبطخ مالسلاو ةالصلا هيلع

 ٠ هلوقو [١؟ ةيآلا «تارجحلا] اصب مُكشَتَب َتَدَياَكَو : ىلاعت هلوقكو

 * -ولوسرو هلأ يدي نب أومَدَمُت ال أنما“ َنيِذَلأ ايي :ةلكك لوسرلا قح ىف
 أاورهجت الو بلا ٍتْوَص قو مكَئاوَصأ اوعي ال » :هلوقو ١[2 ةيآلا «تارجحلا]
 «تارجحلا] 4َنوُرعتَس ا نو يلدمعَأ طبت نأ ٍضْعِبإ مك ِضَعَب ِرْهَجْك لَهَا

 ؤ تَنَب ْنإق أَمْ اوُحِلْصأَدأونتَيمَأ َنينِمْؤمْلا نم ِنادفَبَط نإَو » :هلوقو «[7 ةيالا
 0/4 ذم 7

 مس سم ىمرظ ليل ١ وو يق رص رع لا

15 

 هر

 ٠١[. ةيالا «تارجحلا] 4 زكيوحأ نيبو حِلِصَأف وحل َنوُِمْومْلا مَنِ اة :ةلرقو

 . ىمالسإلا ىعامتجالا ماظنلل فاك «تارجحلا ةروس دومضمف

 .(91/ا/) همأ ربق ةرايز يف هر ٍةللَي ىبنلا ناذئتسا باب ءزئانجلا باتك ءملسم هاور )١(

 مو



0 0 

 ربنملا ذاختا

 ًاربنم لَك هللا ىبن ذختا :«ةباغلا دسأ» يفام ىلع ةنماثلا ةنسلا يف
 يحصل يف هتصقو «سانلا ٌعمسُيل

 ةروعلا دك

 تنمأ نإ نيفكلاو هجولا ادع اهرتس بجي ةروع اهلك ةرحلا ةأرملا
 .ًاضيأ اهرتس تحف الو ؛(نيفكلاو هجولا يف فالخلا عم)  ةنتفلا

 ةيمومعلا بادالا هيضتقت يمالسإ ٌضرف وهف «لجرلا ةروع رتس امأو
 بادآلا نم ناك اذإو «ىلاعت هللا همحر كلام دنع ةيناميإلا ةمشحلاو
 كلام ريغو . ىلوألاب بدألاب حَأ يه يتلا ةالصلا يف رتسلا بجيف

 . هتالص ٌّلطبت ءرتسي مل اذإ ثيحب «ةالصلا طورش نم هنإ : :لوقي

 انبنذأ ةبايث :نولوقيو ءءاسنو او ةارع تيبلاب نوفوطي برحا ناك

 .اهب فوط الف اهيف
 تناك :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع 8 ملسم حيحص يفو

 ىلع هلعجت ؟ًافاوطت ينريعُي نم :لوقتف «ةنايرع يهو تيبلاب فوطَت ةأرملا
 :لوقتو ءاهجرف

 هلحأ الق هنم ادب امف هلك وأ هضعب ودبي مويلا
 ١[. ةيآلا «فارعألا] «ِدِحَسَم لك َدنع كيِزْاوُدُحا» :ةيآلا هذه تلزنف
 6 فرت تناك درعا ذأ انيأ "”املسم حيحصا يفو

 لاجرلا لاجرلا يطعيف «ًابايث سْمُحلا مهيطعُي نأ الإ «شيرق ميربص سُمحلا

 .(7الا/ل) بشخلاو ربنملاو حوطسلا يف ةالصلا باب «ةالصلا باتك «يراخبلا هاور ()

 .(045) ةالصلا يف نيتوطخلاو ةوطخلا زاوج باب «دجاسملا باتك «ملسمو
 ,(7078) 4ِرِجَسَم لك َدنِعركتتيِز اوُذَُح# ىلاعت هلوق يف باب ءريسفتلا باتك ءملسم (؟)
 )١5١9(. فوقولا يف باب .جحلا باتك ءملسم 0

 ١م



 .دحأ اهسمي الف :لدعب هريغ داز « ءاسنلا ءاسنلاو

 لك دنع ةتكيز أوُدُح +3 قبب © » : هيلع لزنأو هلوسر هللا ثعب املف

 دعب جحي ال الأ :هللا لوسر َنْدَوُم َّنَذَأ ١"[ ةيآلا ,,فارعألا] © حسم

 هلاق « عيست ةئس ةكمب ءادنلا ناكو «نايرع كيننلاب تر الو عدل عم ماعلا

 .نايح وبأ

 طق َيئر امو .ثعبملا لوأ نم هيلع ًابجاو ُرتَّسلا ناكف ِ؛ِِلَك يبنلا امأ

 نوثالثو سمخ هرمعو ءاهئانب دنع ةيعكلا ةراجح لقني ناك لكق ًانايرع

 . كلذ نم هللا همصع «ةئس

 , فارعالا] 4م ٍرِجَسَم ل َدنِع كير اوُدُع 0 : ىلاعت هلوق نأ ىلع زوهمجلاو

 © لجسم 2 ليلدب .ًاعم فاوطلاو ةالصلا يف ةروعلا رتس وه ١" ةيالا

 نإو طظفللا نو .دحاو دجسم يف الإ فاوطلا نسنلو ١”[ ةيآلا «فارعألا]

 .ًاقلطم رتسلا يف ف ماع هنكل ءدجسملاب ًاصاخ ناك

 امهلأ ةركيو. هدأ وأ تعيوزل الإ هتروع فشكي نأ ملسملل ٌروجَي الف

 ىلإ رظنلا الو .ًادرفتم فشكلا هل يغبني ال لب «ةرورضل ! هتروعل رظنلا

 ىتلا ةيعامتجالا بادألا لمجأ نم اذهو «ةرورضلا ردقب ّآلإ هسفن ةروع

 .هاضريو هبحي امل عيمجلا هللا ىده ءاهب اونواهتو نوملسملا اهيف طرف

 ةبوتلا
 امب 1 «لاجر هنع فلختو كوبت لكي هللا لوسر ازغ :ةعساتلا ِى

 ّلَع هنأ حبات دك » :لزنو مهتبوت هللا لبقف مهنم هال بات مث مهب قيلي

 ام دعب م ا ةعاسم يف هوعبَت َّ حر راصضتألاو تيرتهمْلاَو ّىَتلآ

 ّلعو # محي فوءَر مهي مّن ٌرِهَتلَ كدا مث رهف ٍقبِرَف ُبوْلَق م عيري د داحح

 /1١1١1-١١8[. ةيآلا «ةبوتلا] «ًاوْفْلُخ حرذَلأ ِةَحلَملَ

 نإف «مالسإلا يف امم بعصأ ؛مالسإلا لبق عئارشلا يف ةبوتلا تناكو

 فالخب .مهسفنأ اولتقي نأب الإ «ةدرلا نم ةيوتلا مهتم لي مل ليئارسإ ىن

 ًافالخ .لتق نودب ةبوتلا مهدنع تناك لجعلا ةدابع ريغ يف معن . مالسإلا
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 يذلا يف 20«نيحيحصلا» ثيدح ليلدب «يروثلا نايفس نع ُنبَألا هلقن امل
 .ًاسفن نيعستو ةعست لتق

 ّدح الو لب «ريغلا قح هنأل ءصاصقلا يف لتقلا طقست ال ةبوتلا نأ امك
 عامجإلا هيف لقن نمل ًافالخ ءاندنع ةباّرجلا ّدَحالو «ةيفنحلا ريغ دنع انزلا

 . هطوقس ىلع
 امهيف دب ال مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا باسو قيدنزلا نأ ؛ررقتو

 .امهسفنأ لتقب ِناَملَكُي ال نكلو ءلتقلا نم

 لتقلا ىتح «بنذ لك يف ةلوبقم هالوم نيبو دبعلا نيب اميف ةبوتلا نإ

 دنع امك بهارلا مامأ ا و .روهمجلا دنع

 «عنام الو بجاح ال «هيلإ هنم هيلإ أجليو ,هبر يجانب دبعلا لب «ىراصنلا

 1١[. ةيالا «رفاغ] ه4 ت2 ءأ ؤوُعَدَأ # :ىلاعت لاق

 ناَعَللا

 فرصنا امدنع «ينالجعلا نوع ةيضق تعقو :ًاضيأ ةعساتلا ةنسلا يف

 هتحوز ىمر ثيح .هريغو 7 يطقر ادلا دنع امك .كوبت نم طع يبنلا

 دهم غشأ آل ةنبخ ل كيلو جن وب واط :هيف هللا لزنأف . «ىزلاب
 مي أل هع أ نأ ةَسِهَحْلَاَو * تقبل نمل مَن هَل ب ٍتادَبَش عر رهرحأ
 َ سلو *«تييزكلا نمل 2 هللا ب تاللهَش و عبر دبش 5 ٌباذعلا أ اورد *نيبزكلا

 مسكر لبثس ع وو

 .[5-4 ةيآلا رونلا] «نيِقِدِلَّصلأ نم ناك نإ آَلع هللا بص
 92 ع يح

 ةنيبملا ةيفيكلا ىلع يوبنلا دجسملا يف انعالتو .«كلذب امهنيب مكحف

 , "9هينعالتملا َةّن ةئس تراصو امهنيب قرفو .ةيالا يف

 لوبق باب «ةبوتلا باتك ءملسمو )751٠(. ءايبنألا ثيداحأ باتك .يراخبلا هاور )١(

 .(77/55) هلتق رثك نإو لتاقلا ةبوت

 .(73777/7) ىنطقرادلا (0)

 ملسمو .(008) ناعللا باب «قالطلا باتك ؛يراخبلا يف ينالجعلا رميوع ثيدح (؟)
 )١597(. ناعللا باتك

 م



 : ٠ '”«حيحصلا» يف يذلا «يرمضلا ةيمأ نب لاله ِةَنَعالَُم ثيدح امأو
 :الفوع هنأ ةرفص يبأ نب بلهملا وخأ هللادبع ركذف ع نمل هنأو

 . '"”(ملسم حرشا ىف يبألا هلقن .ينالجعلا رميوع وه نعال يذلا َّنأو

 اهّناريبكتو ةزاّئجلا ٌءالَص

 ذإ «تاريبكت عبرأ وهو .اهتاريبكت ددع ررقت :ًاضيأ ةعسانتلا كسلا ىف

 يذلا وبلا يف احصل رك يتااواص# ةشيحلا كلم ىكاستلا' فوت ايف

 لمعلا رقتساف «"" )عدو ًاعبرأ ربكو ؛ .مهفصف عيقبلل مهب جرخو ءهيف يفوت

 .لقأو رثكأ ةراتو ءاعيرأ ريكي ةراث .هلبق ناكو .«كلذ ىلع

 ةكم ٍلوُخُد نم َنيكرشُملا ُعنَم

 نيبو لَك يبنلا نيب تناك يتلا ةدملا تهتنا :ًاضيأ ةعساتلا ةنسلا ىف
 ّنيلَع هعمو . سانلاب ّجحَ حف ركب ابأ هجوو ءمهدهع مهيلإ ذبنف ءنيكرشملا
 را اهيف يتلا 3-5 ةروس مهل هللا لوسر نع غلبُي امهنع هللا يضر
 نم رهشأ ةعبرأ دعب مهيلع اهلوخد ميرحتو ءةكم نع نيكرشملا ءالجإب
 . هنع هللا يضر ركب بأ جح

 *ىرَب هَل نأ ربكحألا جملا موَب سل كإ ءولوسرو ِهّللأ برق ْناذَأَو ,2 : ىلاعت لاقو

 ىَرجعُم ريع مكن اَومَلَعَأَ مثَتلوتنِإَ مكحأ رح وهم تم نو ووَوون رشم نم
 اونرقي الف سجن ب دِرْممْلا امَّنِإ © :ىلاعت هلوق لزنو [” ةيالا ءةبوتلا] آى
 مرحلا هللا رهطو [4 ةيالا «ةبوتلا] « اًددسه ٌمهماع َّدَعَب ب مارحلا دحَسمْل

 )١( ناعللا باتك «ملسم دنع يرمضلا ةيمأ نب لاله ةنعالم ثيدح )١595(.
 .(558/60) ملسم حيحص ىلع يبألا حرش (؟0)

 .(5١*17وا١**#*) ًاعبرأ ةزانجلا ىلع ريبكتلا باب «ءزئانجلا باتك .«يراخبلا هاور (9)

 .(405و901) ةزانجلا ىلع ريبكتلا يف باب ءزئانجلا باتك .ملسمو
 .(5707) «هيوُسَرو هَل ِيتدَأَو # ىلاعت هلوق باب ءريسفتلا باتك «يراخبلا هاور (5)
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 .نامث ” ةنس مانصألا نم هرّهط ناك امك « مهنم

 سمشلا فوشك ٌةالَص

 هللا لوسر انالوم نبآ ميهاربإ توم دعب سمشلا تَّفَسُك ةرشاعلا ةنسلا يف
 وعلا كفك : سانلا لاقف ٠ .ملسو هتيرذ ىلعو هيلع هللا ىلص

 الو ءدحأ تومل نافسكتي ال رمقلاو سمشلا َّنإ» :هلي يبنلا مهبطخف
 اهومتيأر اذإف ءهدابع امهب هللا فوَخُي هللا تايآ نم ناتيآ امهنكلو ءهتايحل

 مهب فوسكلا ةالص ىلص مث .6'2حيحصلا» يف امك «ةالصلل اوعزفاف
 رركت فوسكلا نإ : ليقو .'"”(حيحصلا) ي يف رخل تاكا راسا
 يف يبألا لقنو .هتالص ةيفيك يف ةاورلا فلتخا كلذل «يوبنلا نمزلا ىف
 كس مرحملا يف تناك يتلا ربيخ ةوزغ يف ناك ًافوسك نأ "”«ملسم ح رشا
 . ملعأ هللاف « خدم

 ثراَول ةيصَوال

 («ثراول ةيصو ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق عادولا ةجح 21 يف

 5 5 ا ىف امك

 سا م ا ال سا ب سس

 باتك «ملسمو «ءسمشلا فوسك يف ةالصلا باب ء.فوسكلا باتك «يراخبلا )١(

 .فوسكلا ةالص باب «فوسكلا

 .(67١١؟) ةعامج فوسكلا ةالص باب .«فوسكلا باتك «يراخبلا ؛هيلع قفتم (0)

 .(١9ا1/) فوسكلا ةالص يف ِةْيِكَي يبنلا ىلع ضرع ام باب «فوسكلا باتتك ؛ ءملسمو

 .(5949 /7) ملسم حيحص ىلع يبألا حرش (9)

 نباو .(١7١5و١5١5) (577/5) هححصو يذمرتلاو .(58100) ١١5( /") دواد وبأ (4)

 .(؟79/17) 94٠0( /؟) هجام
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 دعس ةّصق يف ثلُّثلا نم رثكأب ةيصولا تعنُم :ًاضيأ ةرشاعلا ةنسلا يف
 هولك كلام قضوا 1 لاقل دك تلا 41و نقرب انتل ناش و دا قنا
 ءاينغأ كتثرو عدت نأ كنإ ءريثك ثلثلاو ثلثلا» :هل لاق نأ ىلإ «ال» لاق
 يف كلذب ثيدحلاو .«سانلا نوففكتي ةلاع مهعدت نأ نم ريخ

 . ''7(نيحيحصلا)

 بلا ةمرُحو تالماعُحلا ٌباَوبَأ

 : نيرمأب تالماعملا باوبأ ةعيرشلا تمظن دق

 يتلا ةدئاملا تلزن ةرشاعلا ةنسلا يفف .دوقعلاب ءافولاب ترمأ :لوألا
 دوقعلا ىهو ١[ ةيالا «ةدئاملا] # دوُقَمْلاب وهوَ اَوُنَماَ ردا هناي :اهلوأ

 . ةييدالا و ةقيفلا وب ةنع اهتعالا ةيفاقملا نيمباةنلاقبلا كعرش ةحيحملا
 ناميألاو شغلا كرتو «نيدقاعتملا ىلع قدصلا تبجوأ : يناثلا

 .اهبلجل جاتحن ال ةريثك اذه يف ةنّسلاو قباب الا وب ةرخاقلا

 باوبألا تاذ 0 تالماعملا اهيلع يروا نآرقلا أ ةلمج نمو

 مكحتني ملاوْمأ ولكم أتال اوما. ترذلا اهي # :ىلاعت هلوق ءةعساولا
 :هلوقو [4 0 ءءاسنلا] 4 مُكَنَي ضي نع هرلحت ترن ا لت

 لَم ْنِياَنيِروأوُلُكأَتِل اكل لإ آب اوُلْذتَو لطلاب يب كلم اوُهَأَم ١
 .[18/ ةيالا «ةرقبلا] 4 رنا ني

 يفو «ةرقبلا رخآ يف يتلا ابرلا ةمرخ ةيآ تلزن ةرشاعلا يفف ؛ابرلا امأ
 كك هللا لوسر عم انك : هنع هللا يضر ديبع نب ةلاضف نع 2”«ملسم حيحصا١

 هللا لوسر لاقف «ةثالثلاو نيرانيدلاب بهذلا ةيقولا دوهيلا عيابت ربيخ- موي

 سانلا اوففكتي نأ نم ريخ ءاينغأ هتثرو كرتي نأ باب ءاياصولا باتك .يراخبلا )١(

 .(57١؟4) ثلثلاب ةيصولا باب «ةيصولا باتك .ملسمو .(؟7/5)

 )١16091١(. بهذو زرخ اهيف ةدالقلا عيب بأب .ةاقأسملا باتك .ملسم 0«(
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 .2«(نزوب انو الإ .«بهذلاب بهذلا اوعيبت الد : د

 يف تناك دقو ءايرلاب نولماعتي اوناك ربيخ ةوزغ يف هنأ يرضتقيف

 هيفاني الو . ثيدحلا رهاظ ىلع اهرثأب ناك ميرحتلاو ع ةئس مرحملا

 .ًاجيردت لزن امم ابرلا ميرحت نأل .ةرشاعلا ةنسلا ىلإ ةيالا لوزن رخأت

 يف امل . ةفعاضم فاعضأب حبرلا هيف ام مهيلع مرح رمألا لوأ يفف

 . امانا ةيجاتديملا ق رفح هتاععتالا وع فلا
 ا َءدسَصُم اًقدعضأ أَويِرلا اوُلكأَت ال انماء لأ اهرأتَي 8 : ىلاعت لاق
 ٠ -١71١[ ةيآلا .نارمع لآ *«نيرْهكْلل 0

 يف: يزال ةفيطعم نع نين اذإ يوب ريا نخب نع نيا ل
 مارح مكلاومأو مك ءامد نإ ) :لاقف ةفرعب سانلا بطخ دك يبنلا نأ : جحلا

 ءيش لك الأ ءاذه مكدلب يف اذه مكرهش يف اذه مكموي ةمرحك مكيلع

 لوأ نإو . ةعوضوم ةيلهاحلا ءامدو .عوضوم يمدق تحت ةيلهاحلا رمأ نم

 يف ًاعضرتسم ناك ,2597ثراحلا سس ةعيبر سس سايإ 0 انئامد نم عضأ 06

 اير انابر عضأ ابر لوأو « عوصوم ةيلهاحلا ابرو . ليذه هتلتقف دعس ينب

 مكنإف ءاسنلا يف هللا اوقتاف ءهلك عوضوم هنإف .«بلطملا دبع نب سابعلا

 هل نأ نهيلع مكلو هللا ةملكب نهجورف متللحتساو هّللا ةنامأب نهومتذخأ

 .حربم ريغ ًابرض نهوبرضاف كلذ نلعف نإف «هنوهركت ًادحأ مكشرف نئطوي

 اولضت نل ام مكيف تكرت دقو .فورعملاب نهتوسكو نهقزر مكيلع نهلو

 . ثيدحلا (هللا باتك - هب متمصتعا نإ - هدعب

 عيَبْلأ هللا ّلحأَو » :ًاضيأ ةرشاعلا يف لزنو
 0 لزنو ةقيذلا م8 ةيآلا .ةرقبلا] # ءديَر

 .ةرقبلا] # نيم وم مثنك نإ أ اؤبرلا نم ىقب ام

 عرس روق ميسا ل هت

 نم ةظِْع ا ال أ 0

 اونو هلأ أودت أونماء جرا هنأ
 هريثك مرحف .ةيآلا [( 77 م ةيآلا

 )15١14(. يي يبنلا ةجح باب ءجحلا باتك ءملسم )١(

 ليقو .مدآ ليقو . ةثراح ليقو .روهمجلاو نيققحملا لوق ىلع سايإ همسا ةعيبر نبأ )30

 ال



 ءةنُس وأ ًاباتك تعنم ةلماعم لكف ءابرلا وه ام ةنّسلا تنيب دقو «هليلقو

 4# أزيرا َمّرَحَو ياهلا لَو » مهفت اذهبو «لالحلا وه اهاوس امو ءابر يهف
 .[؟ا/0 ةيالا .ةرقبلا]

 هيلع ُنيَّدلا لح اذإ لجرلا ناكو «نآرقلا لزن هيفو ءابر ةعفنمب ٌفلَسلاَف
 يف نيّدلا خسف وهو .«لجألا يف هدازو نيّدلا يف هداز «ءافو دجي ملو

 اسّنلا ابرو ءابر كديزأو نامضلا طحو ءابر لجعتو عضو ءابر وهف نيّدلا

 .ًابر سنجلا دحتا اذإ لضفلا ابرو «ءابر

 رمع انديس ناكو «تايفالخلاو هقفلا بتك اهتصقتسا ةريثك كلذ عاونأو

 هتايح رخآ يف بطخ دقف «صن اهيف دري مل ابرلا نم باوبأ يف ًافقوتم
 .اهيف انل دهع ولك يبنلا تيل :لاقو

 قدم نرومجو هس كن يذلا ع عصا : 'ماكحألا» يف يبرعلا نبا لاق
 ءارك نع يهنلاك خسن > ام انهم نأ نيغ ًادحاو ًادحاو اهددع مث ءاهنع ىهن

 اهنمو « ضبقي دل يلا اا اهنمو «ًالكلاو ءاملاو ضرألا
 ف "كلذو ءماجحلا يصك و .روثسلا عيبك ةيهاركلا ىلع لومحم وهام

 ءررغلاو «لطابلاو ءابرلا :يهو ماسقأ ةثالث نع جرخت الو :لاق مث
 يهانملا يه هذهو ا .لطابلا ىلإ قيقحتلاب ررغلا عجريو

 ارهاظ ةراجتلاو ابرلا ىف ذ لخدي ام ًاضيأ اهنمو ,ىنعملا اهلصفيو لحادتت

 ىهنُي ام اهنمو «لامتحاب اهيف لخدي ام اهنمو ءًارهاظ اهنع جرخي ام اهنمو
 .ةدسفملا نم ربادتلا يف امل مهنيب ًافلأتو .قلخلل ةحلصم هنع

 ُديَّصلاو ٌةاكّذلا

 طيرفتو ,دوهيلا طارفإ نيب ًاطسو ًامكح اندنع ةاكّذلل نأ يفخ ُريغ

 يف دحلا ةغلاب نيكسب ينيد سيئر آلإ مهل حبذدي ايإ نولوألاف .ىراصنلا

 « قييضتلا نم كلذ ىفام ىفخي الو ءاهرمي ةدحاو ٍةّرَم ىفو .ديدحتلا

 .مد ةلاسإ ريغ نم ةجاجدلا قنع اولتق ىتح اوطرف نورخالاو
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 «رفظلاو ّنّسلا سيل ءُْلُكَف هيلع هللا مسا ركُذو «متلا َرَهْنَأ امف» اندنع امأ
 ولو يكذي هديب ع الهأ ريصي لقاع غلاب لكف ''"«حيحصلا» يف امك
 نيجدولا يرمي دّدَحُم لكو ءايودب وأ ًايرضح .ةأرما ولو ًاينارصن وأ ايدوهي
 هتباصإف ديصلا امأ ءرفطلاو ّنَّسْلا آلإ ابصق وأ ًارجح ولو «ةاكذلا هب حصن

 اندنع مّرحملاو « لكلا يف ةينب ٍمَلَعُم بلك بانب وأ .عضوم يأ يف ددحمب

 رخآ يهو ةرشاعلا ةنسلا يف 6 يتلا ةدئاملا ةروس ىف روكذملا وه

 .روسلا نم لزنام
 ءوب هللا ريع ّلِهَأ امو ريزنخلا ملو مدلاو ةّميملا ُكَيَلَع تمَرَح## :ىلاعت لاق يرو سم ني 6 ممر رم ومص امس وام اصر راش يرو مد مد

 حيد امو ٌمِكَد ام الإ ْعْبَّسلَأ لكأ مو ٌةَحيَِنلاَو ٌةيِدَتمْلاَ 0 ٌةَقِيَحَتْمْلاَو رس هس ]ل رص تس اس 211 22 لس رخل ١ در حرم لآ هر. ع مزق نر رس رع هو روس
 بيعّتلا

 3 ةبآلا «ةدئاملا] * ٍبّصَنل

 دب ل لق ١ : ماعنألا نيف نلاعل هلوق ىدل «ماكحألا» يف يبرعلا نبا لاق
 محل أ اًحوُفسَم امد وأ َهَمِيَم هم وكي نأ لإ ههَممظَي م ا لع امر لإ حد آم
 تلزن اهنإ 5 الا ءاعنألا] « أ رتل لهأ انضر نكت حر ٌمُنإَق ريح
 5 ةيآلا «ةدئاملا] 4 كل تلم أَم مول # : هيلع لزن هوي لي يبنلا ىلع

 ركْعي اذهو ءرثكألا لوق ىلع - عادولا ةَجَح يف ينعي - ةفرع موي كلذو
 ىلع «قافتاب ٌةيكم ماعنألا نأ نم ؟نيشفتلا لوصأ يف انل ررقت ام ىلع

 .«ناقتإلا» يف ام

 محلو «مدلاو ء«ةتيملا ميرحتو هتيئس وأ هللا مسا ركذ بوجو امأ

 را : يهو «لحنلا ةيآب ةرجهلا لبق ةثعبلا لوأ يف عرشف «ريزنخلا
 الو عاب َرْيَع ا نم ءدب هللا رْيَمِل او ريزلا حلو هدر حاملا عصيت
 يف اهوحنو «ةيكم يهو ١١5[ ةيالا «لحنلا] 4 رئي ٌرْوُفَع َهَّلَأ تف داع
 . ةيندم يهو ًاضيأ ةرقبلا

 يهو .اهعم امو ةقنخنملا ميرحت وه .ةرشاعلا ةنسلا يف ددجت يذلاف

 «لحنلاو «ماعنألا تايال نايب ةدئاملا ةيآ َّنأ لمتحيف «ةتيملا ىنعم يف

 .ملسمو .(606:9) بصقلا نم مدلا رهنأ ام باب , حئابذلا باتك .يراخبلا هأآور 000

 م مدلا رهنأ ام لكب حبذلا زاوج باب ,يحاضألا باتك
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 .اهيلع ةدايز اهنأ لمتحيو ءرهاظلا وهو «ةرقبلاو

 نوّكُذُي اوناك ا نأ «ةنّسلاو نآرقلا نم رهظي يذلا ؛لاح لك ىلعو

 ةيآلا .جحلا] *« هوكحيات ْمُهاَك هدم انام هم لكل #1 نيلي مالسإلا لبق

 نوُحبْدَي اوناك مهنأ ليلدبو "عيبا ةصق ليلدبو «ةحيبذلا ةكيسنلاو [ "17

 يف ”ررقم وه امك ءىنمبو مارحلا فيلا يف ٌحَبْدَم مهل ناكو . مهمانصأل

 معن «مهدنع ناك ام ىلع ةاكذلا رمأ يف ديدجب عرشلا ءيجي ملف ءراثالا

 9 ةقنخنملا نم هنولكأي اوناك امم عنمو ,ءاهتيفيكو اهتلآ نايبو اهنايبب ىتأ

 ٌةتيَمَف قولخم يأ وأ يحض مسا هاذا نآو. ةيمستلاب رمأو ءاهفدغب

 اوناك مهنأب مر نآرقلا نإف ءةتيملا نم نولكأي اوناك امع ىهن امك

 :ماعنألا] 4 ٌءاَكَِرُش ِهيِف ْمْهَف ُدَمِيَم نكي نإَو» :ىلاعت لاق ءاهنولكأي
 .ًاعم ةتيملاو ىكذملا نولكأي رك ولا ةيالا

 ةداص وأ «ضارعملا ضرعب ديص ام نأو ؛ديصلا يف لصف هنأ امك

 ماكحأ نم كلذ ريغ ىلإ «ةتيم ربتعيو لكؤي الف مرحم وأ «ملعم ريغ بلك
 .ةنسلاو نآرقلا يف ةتيملا

 امو تبطل محل لأ 0 لأ دام كوي اٍ ا : :ةدئاملا ةروس يف ىلاعت لاق

 هل نأ اواو يلع كَم امي أوك هل لعام نهيب َتَكَم حراوتإل ّنَي مّشَملَع
 اجي سر رد ص زل : ىلاعت لاقو «[5 ةيالا «ةدئاملا] 4

 .[95 ةيآلا «ةدئاملا] مرح ماما بص مكي مرو و ةراّيَصللَو كَل

 :ىلاعت لاق .هنيد لهأ هلكأي ام وهو «يباتكلا| ٌةاَكَذ نآرقلا حابأ دقو

 ًادوهي [4 ةيآلا «ةدئاملا] ل لِ كاتو كلَ ل تلا وأ يل ل

 ةّمذ مهلوبقو مهنم جوزتلا انل حابأ اذلو .ةطلخلا ةرورضل .«ىراصن وأ
 دوت ًافيلأت

 ثاريملا يف ةلالكلا

 روُمفَسَسَم # : ىلاعت هلوق نآرقلا نم لزن ام رخآ نم

 ارم اَم فضي اَهَلَق كَل ءُهَلَو دلو ُدَل سل كله أَ 2
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 ُلْخِو كَل هآَسْضَو الاجر هوَ اوثاَك نو كرت اناا اهل نيت انك ب نونو
 ١104[. ةيآلا ءءاسنلا] 4مل كح لق حرس سس

 «ءاقشألا مدع دنع بسأل وأ «ءاقشألا تاوخألا أ ةوخإلا يف هلهف

 * الار اكس ا ب و ت6 نور . يهو ىرخأ ةيآ اهلبق 0 ناكو
 َمُهَه َكِلَك ني ٌراخأ ًاًئاَك ني سدس اَمُهْنِم ٍدحو لكي أ ذأ أ ُهلَو

 ج رجل م

 ١7[. ةيالا ءءاسنلا] لا ناكر

 طقف ثلثلا نوئرَي مهنأو ءّمألل ةوخإلا يف هذه نأ ىلع عامجإلاو
 ركذ ءطقف سدسلاف .دحاو درفنا نإف «ءىثنألاك ركذلا ءءاوس هيف نوكرتشي

 وج ع ع
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 مالسلاو ةالصلا هيلع هرصع يف ةباحصلا نم داهتجالا عوقو َّنإ
 «ةنّسلاب ةفرعم هل نم هيف يرتمي ال ءاهلوصأ نم ةيهقفلا ماكحألا طاشتساو

 دقو «ةلدأ ةرشعب تاَنلَو هنن نركك اضنأ ىتايز «كلذ نم ةلثمأ ل

 :لوقنف «ةلدأ اهنم دحاولا نمضتي

 ىضقأ» : ""هكاحلاو هجام نبأ هاور اميف مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ١-

 .ةروهشم هاياضقو «تباث نب ديز اهنظرنأو . . . ءبلاط يبأ نب يلع يتمأ

 .ًاريثك لذ يبنلا اهنم أ
 ٍرْهَط يف لاجر ياا تل يتلا ةأرملا ىف ذ ةاوتف كلذ نمو 1

 قرطلا» هباتك يف هاياضق نم ًاريثك ميقلا نيا ةوؤأ دقو ةغرقلاب دحاو

 . رظنيلف ««ةيمكحلا

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق امل ةباحصلا ضعب داهتجا كلذ نمو -؟

 قيرطلا يف ضعبلا ىلصف «ةظيرق ينب يف الإ رصعلا ٌدحأ َنيِلصُي الا
 لمي ىتح لدار ىلالاوب فقو مهضعبو «تقولا ىلع ةظفاحم

 نعو «مهنم ًادحاو فّْنَعُي ملو م ,"”(حيحصلا) يف ثيدحلاو

 . رهاظلا ٍلهأو نييسايقلا ابهذم عرفت نيداهتجالا

 .«برح نب كاّمس نع «هدنسب «ىربكلا نئسلا» يف يقهيبلا ىورو -؛
 كو يبنلا ينثعب امل :لاق ههجو هللا مرك يلع نع «يناعنصلا شنح نع

 سانلا محدزاو اهيف دسألا عقوف دسألل "”ةيبز موق رفح «نميلا ىلإ

 ًاضيأ هجام نبا هاورو )70١١/١(. «ريغصلا» ىف يناربطلا هاور ظفللا اذهب ثيدحلا )١(

 لاق .ظفللا يف فالتخا عم (517581) ( مم /م) مكاحلاو .(1١ههوا65١) (ةه١6/1)

 .هأ .نسح هدائسإو يناربطلا هاور )١5914(: «عمجملا» يف يمثيهلا

 ءملسمو )51١9(. بازحألا نم ِةِيَك يبنلا عجرم باب «يزاغملا باتك «يراخبلا هاور (؟0)

 .(١ا/١/1) وزغلاب ةردابملا باب ءداهجلا باتك

 .هريغو دسألا اهيف داصي ءاهتهوف ىطغت ىنعمو ًانزو «ةرفحلا : ةيبزلا (9)
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 اوراص ىتح رخآب رخآلا قلعتو ءرخآب قلعتو لجر اهيف عفوف .اهيلع

 مهنيب نوكي داكو حالسلا موقلا َلَمَحو اوكلهف دسألا مهحرجف ؛«ةعبرأ
 . لاتق

 ٍضُْقَأ اولاعت  !ةعبرأ لجأ نم لجر يتثم نولتقتأ مهل تلتن ونبات

 عبارللو ةيذلا فصن ا 0 ميد «ةيدلا ١ عبر ميدل 0

 ١ يع

 دهع ثيدح ناك نمل شويجلاو ماكحألا ةيلوت كلذل ندَك اممو -

 رغص ىلع حتفلا دعب ةكم ىلع لك ُهَرَكَأ يذلا ديسأ قياسات ,مالسإلاب
 .نامث ةنس سانلاب جح مث .مالسإلاب هلهع ثودحو «هنس

 ناسف سوانا ووك. بالبنلا هاذ ىضفع ىلع نماعلا هي قرهك كو
 دلاخ ا ا , ادُرمؤي 1 يبأ» يف امك مميتلاب ًابنج مهب

 ةنّسلا ظفحي نم مهعم ناكو «ناسللاب مهتفرعجا داهتجالا ةيلباق مهيف

 ءانأبض :اولاق نم لتق نيح دلاخك .مهدشرأف داهتجالا يف اوأطخأ اميرو

 ,©0«دلاخ عنص امم كيلإ ُأربأ ينإ مهللا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف
 .هلزعي ملو داهتجالاب هرذعل .دلاخ لام نم ال نيملسملا لام نم مهادوو

 . هتيالو ىلع هاقبأ لب

 .داهتجالا توبث ىلع لئالد كلذ لكَف

 ربنم دنع تنك :لاق ريشب نب نامعنلا نع ؟؟*”6ملسم حيحص» ىفو

 )١( يقهيبلل ىربكلا نئسلا )8/١١١(.

 .730 ص هجيرخت قبس (؟)

 ةَمْيِذَج ينب ىلإ ديلولا نب دلاخ ِهلكي يبنلا ثعب باب «يزاغملا باتك «يراخبلا هاور (9)

(1739). 

 )١181/9(. ةداهشلا لضف باب «ةرامإلا باتك ءملسم (:4)
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 «مالسإلا دعب ًالمع لمعأ ال نأ يلابأ ام : لجر لاقف كي هللا لوسر

 نأ الإ «مالسإلا دعب ًالمع لمعأ ال نأ يلابأ ام :رخآ لاقو «جاحلا يقسأ

 «متلق امم لضفأ هللا ليبس يف داهجلا :رخآ لاقو .مارحلا دجسملا َرْمْغَأ

 وهو ديو هللا لوسر ربنم دنع مكتاوصأ اوعفرت ال :لاقو رمع مهرجزف

 .هيف متفلتخا اميف هتيتفتساف تلخد ةعمجلا تيلص اذإ نكلو «ةعمجلا موي

 لاهم نك رارلل دست ةراصو ذك َمبأ # » : لا لنا
 .[19 ةيالا «ةبوتلا] وأ لبس ف َدَهَجَو آلا

 الف أطخأ نإو «نارجأ هلف باصأ نإف «دهتجي نأ مكاحلل ٌزّوجو -5

 210( .يكيحصلا) يف امك ءدحاو رجأ هل لب «هيلع رزو

 لاقو نميلا نم ًافالْخِم هنع هللا يضر لبج نب ذاعم ىلو اذكهو ٠7-

 :لاق ءادحت مل نإف» :لاق ءهللا تاتكب :لاقف «؟ذاعم اي مكحت مب) :هل

 دمحلا» :لاقف ءولا الو دهتجأ :لاق ءادحت مل نإف» :لاق .هللا لوسر َةَّنُسِب

 هيف ملكتو «'"”ريغو دواد وبأ هاور هللا لوسر لوسر قفو يذلا هلل

 . "”«هننسا يف يقهيبلا دنع ٌدِهاَش هل نكل «يناقزوجلا

 باتك» يف يطويسلا ُهاَوَقو .«ماكحألا» يف ينرعلا ونا ةيدلالكلا هو

 .«نيعقوملا مالعإ» يف ميقلا نبا كلذكو ءدواد يبأ ةيشاح نم «ءاضقلا

 نع ءورمع نب ثراحلا نع نوع وبأ ىنثدح :لاق «ةبعش ُهاور :لاق دقف

 . ثيدحلا ها نع «ذاعم باحصأ نم سانأ

 نأ آل
 آل

 ةرهش ذإ ءهّرضَت ال هنع هللا ىضر ذاعم باحصأ ةيمست مدعو :لاق

 الو «ىفخي ال يذلا لحملاب «ءقدصلاو لضفلاو ملعلاو نيّدلاب هباحصأ

 لضافأ نم هباحصأ لب ؟ورخجم الو «باذك الو ٌمِهّنم هباحصأ ىف فَرْعُ

 5١(. : ص) هجيرخت مدقت 0010

 (515/9) يذمرتلاو )١١040(. (؟57/0) دمحأو .("097) (م.# /م) دواد وبأ (؟)

 )١77590(.

 يناعنصلا قازرلا دبعل «فئنصملا»و )١١5/9١(. يقهيبلل «ىربكلا ننسلا» رظنا (0)

 .(16؟96) )0/١:*”(
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 ىلع لدي لب «كلذ يف لقنلاب ملعلا لهأ كّْشَي ال «مهرايخو نيملسملا
 نأ نم ةرهشلا ىف غلبأ اذهو «دحاو ال ةعامج مهنأو «ثيدحلا ةرهش

 ثيدح دانسإ ىف ةبعش تيأر اذإ :ثيدحلا ةمئأ ضعب هيف لاق دقو
 .هيلع كدي ددشأاف

 نمحرلادبع نع هاور ءّيَسْن نب ةدابع نإ ليق دقو :بيطخلا ركب وبأ لاق
 .ةقثلاب نوفورعم هلاجرو ّلصَتُم ٌدانسإ اذهو «ذاعم نع «مّنغ نبا

 هتحص ىلع كلذب انفقوف «هب اوجتحاو هولقن دق ملعلا لهأ نأ ىلع
 ©)(ثراول ةيصو ال» :ِةِكَي هللا لوسر لوق ةحص ىلع انفقو امك «مهدنع
 فلتخا اذإ) :هلوقو '"”(هتتيَم لحلا هؤام روهطلا وه» :رحبلا ىف هلوقو
 ةيدلا» :هلوقو "”«عيبلا اًداَرَتو افلاحت ةمئاق ةعلسلاو نمثلا يف ناعيابتملا
 ها .دانسإلا ةهج نم ُثبثت ال ,ثيداحألا هذه تناك نإو '*”«ةلقاعلا ىلع

 . '”بيطخلا مالك هر :

 نيدانسإب «يذمرتلا» يف كلذك «دواد يبأ» يف وه امك تيوعلا و كلف
 نم لاجر نع .ورمع نب ثراحلا نع . يفقثلا نوع يبأ نع «ةبعش نع

 هدانسإ سيلو «هجولا اذه نم الإ هفرعن ال :ىسيع وبأ لاق .ذاعم باحصأ
 دق :«لحنلاو للملا» ىف ىيناتسرهشلا لاق نكل ءها .لصتمب يدنع
 . لي هللا لوسر نع ُربْحلا ثيدحلا اذهب ضافتسا

 .6 ةحفصلا يف مدقت )غ0(

 .(87) (؟١/١) دواد وبأو )١5055(. ("ال" /8) و (مداح) (؟"6/١51) دمحأ هاور (0)
 (1ا0/-5/1١) هجام نباو .(294) )00/١( يئاسنلاو .(194) )١/ ٠٠١( يذمرتلاو
18-850 ). 

 ينطقرادلاو .(5187) (717/5) هجام نباو .(011) 186 /5) ةوادوبأ ةاوو. :(0)
 ,.(3 )6/ ١-١

 . .ةلتاقلا ةلقاع ىلع ةلوتقملا ةيد ِدِلك هللا لوسر لعجف ... :رباج نع دواد يبأ دنع ()
 .(عهاله) (97١؟/5)

 .لمعلاب توقتف اهب اولمعو اهب اوجتحاو اهولقن ءاملعلا نكل (5)
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 نييدهملا ءافلخلا هك يتلسب مكيلع» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو 2

 ركب ابأ موقلا عطي نإ» 0 حيحص١ يف امك لاقو 2(يدعب نم

 رم أم « بئاص مهداهتجاو نيدهتجم اونوكي مل ولف «اودشري رمعو

 .ةرمتك كلذ ىلع ةلدآلاو ءمهب ءادتقالاب

 26 هللا لوسر ٍدهَع ىف ماكُحلاو ٌةاَضُقلا

 باحصأ ناك :لاق قورسم 3 حيحصلا لاجرب 35 ”يناربطلا ىور

 نب هللادبعو .يلعو ءرمع : ةس ع هللا لوسر باحصأ نم ءاقَقلا

 هللا يضر يرعشألا ىسوم وبأو «تباث نب ةياوو ةتعك هع رأو «دوعسم

 . مهنع
 مل هك يبنلا نأ ديزي نب بئاسلا نع ديج دنسب ”يناربطلا هاور ام امأ

 يف سانلا ينع در لاق اهنع هللا يضر ربع ىضقتما مه لوأو افاق لكم

 ًادحأ ضقتسي مل مالسلاو ة ةالصلا هيلع هنأ هدارمف .نيمهردلاو مهردلا

 ىلإ ًايضاق هنع هللا يضر يلع َهّجَو هنأ تبث دقف ّالإو «ةنيدملا يف هترضحب

 ثيدحلا .هللا باتكب :لاق 2؟يضقت ميل 7 :هل لاقو كلذك 00 «نميلا

 نبا هاور (يلع يتمأ ىضقأ» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو .2*دواد يبأ يف
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 يذمرتلاو .(47و475) )١0/١-١5( هجام نباو .(5701) 7٠٠١( /5) دواد وبأ هاور )١(

 .حيحص نسح :لاقو (5715) (55 /6)

 .(1801) ةتئافلا ةالصلا ءاضق باب «دجاسملا باتك ؛ ءملسم (؟)

 (١7؟/4) «عمجملا» يف يمثيهلا لاق .(078) )١//١91( «ريبكلا» يف يناربطلا ()

 .ها .حيحصلا لاجر هلاجرو «يناربطلا هاور )١15177(:

 (193/4 «عمجملا» يف يمثيهلا لاق .(5577) ١6٠( /9/) «ريبكلا» يف يناربطلا (4)

 نها . حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو «نسح هئيدحو فعض هيفو «ةعيهل نبا هيف : ع7(

 .55 ةحفصلا يف مدقت 0(

 .9؟ ةحفصلا يف مدقت (5)
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 هع

 نب يلع ثعب لكك يبنلا نأ ()هجام نباو ءدواد وبأو ءدمحأ ىورو
 2 يدهي نأ هل اعدو نّسلا ثيدح وهو «نميلا ىلإ ًايضاق بلاط يبأ

 ردنا كرش ءاضق يف ثككش امف "لاق ..:ةنايتلا تينت

 رماع نب ةبقع :ةصاخ ءايشأ يف لَك يبنلا مهاضقتسا نم ةلمج نمو
 هع يس يطسادلاو .حيحصلا لاجرب دمحأ مامإلا ىور «ينهجلا
 ضقا ةبقع اي مق١ :لاقف نامصتخي خل هللا لوسر ىلإ نامصخ ءاج :لاق

 تانسح رشع كلف تنسحأ نإف .دهتجا» :لاق ؟اذام ىلع :تلق «امهنيب

 يناربطلاو دهحا ور ,'"'”7(دحاو رجأ كلف .تأطخأف تدهتجا نإو

 . صاعلا نب ورمع نع هوحن

 * لاق ىنزملا راسي نب لقعم نع ' "”وكاحلاو «يناربطلاو نجح أ ىورو

 . هللا لويس ان قفا نأ يا تلقف موق نيب يضقأ نأ هللا لوسر ينرمأ
 (؟*”ينطقرادلاو هجام نبا ىورو «أدمع فحب ملام يضاقلا عم هللا نإ :لاق
 0 ٌصخخ يف موق نيب يضقي كي هللا لوسر هثعب ةفيذح نأ

 مكحي نأ ةرمأ ءمزح نب ةرامع :ِهلك يبنلا مُهَمَكَح نم ةلمج نمو

 ديسأ نب باتع ةيلوتو .*6يماشلا ةريس) يف امك .دهاشلا عم نيميلاب

 . ليبقلا اذه نم هلك ؛هريغو ةكم ىلع

 (الا/ل5 /؟) هجام نباو )*/٠1١"7( )041٠5"(. دواد وبأو )١757/١( )١١59(. دمحأ )١(

(7375), 

 ورمع نع امأ ١940( )7١(2 /5) «عمجملا١ يف يمشيهلا اهدروأ ةبقع نعدمحأ ةياور (0)

 .امهنع(7١٠7 /5) ىنطقرادلا هاورو 07١65)١797759(. /5) «دنسملا» ىف وهف صاعلا نبا

 (0107/) مكاحلاو .(؟0/؟0) ةريبكلا» يف يناربطلاو .(19144) (55/0) دمحأ (6)
(5810). 

 .(؟797/5) ىنطقرادلاو .(7787) (/85 /؟5) هجام نبا (4)

 ٠ . بصق نم ذختي تيب :صخلا (5)
 يف )011١5( (6014/54) «ةباصإلا» يف نكل )5/١١"9(, «داشرلاو ىدهلا ليس» (5)

 سيلو ءدهاشلا عم نيميلاب ىضق لكي يبنلا نأ دهش ةرامع َّنأ .مزح نب ةرامع ةمجرت

 . يماشلا ةريس يف امك (رمأ) ظفل هيف

41/ 



 لَك يبنلا دهع ىف َنوتفُملا

 وه ؛مهمظعأو مهلجأو مهلمكأو «قالطإلا ىلع مهلوأو نيتفُملا ٌديَس
 ةالصلا هيلع هداهتجا نم حيحصلا ىلع ءانب دك هللا لوسر دمحم انديس

 مهيبن وهو !نيتفملا ديس نوكي ال فيكو .ءكلذ توبثو مالسلاو
 .ملكلا عماوج يتوأ يذلا «ليزنتلاو يحولاب ديؤملا ةمصعلاب فوصوملا

 تازجعملاب ديؤملا «ىوهلا نع قطني امو ءاراصتخا مالكلا هل رصتخاو

 «نيلسرملا لضفأو نييبنلا لمكأ ,نومأملا نيمألا ءميكحلا نآرقلاو ةرهابلا
 تمتخ يذلا «ةَّنِم مظعأو ةمألا يداه «نيقتملا مامإو نيملاعلا فرشأو

 ظ . ديل يناسنإلا عمتجملا ماظن هب لمكو «ةوبنلا

 . نينامث )08٠0( ةنس ىفوتملا يطانرغلا دمصلادبع نب دمحأ فلأ دقلو
 ْ قالعأو سومشلا قافأ) : هأمس ةيوبنلا ةيضقألا يف ًاباتك ةئم سمخلو

 ظ مالسلاو ةالصلا هيلع هيواتفب «نيعقوملا مالعإ) يف متخ دقو (سوفنلا

  ملاعو .مكحألا يضاقلاو ملعألا يتفملا هلي وهو ءهقفلا باوبأ ىلع ةبترم

 ] .ءاملعلا

 . لك نم مظعأ وهف ءهتلاسر يف هيلإ هللا اهضْوَف ةينيدلا بصانملا عيمجف
 هب فصتم وهو الإ «ينيد بصنم نم امف .ةمايقلا موي ىلإ ًآابصنم ىلوت نم

 . غيلبتلاب هلي هتافرصت بلاغ نأ ريغ «ةبترم ىلعأ يف

  نيذلا ماركلا هتباحص ؛مه نيتفملا لمكأو دعي ديتول مظعأ مث

 هترصنو هيلإ ةرجهلاب مايقلاو .هنع يقلتلاب مهمركأو ؛هتبحصل هللا مهراتخا
 وه يذلا رهابلا هرون اودهاش دقو !نيدهتجملا مظعأ نونوكي ال فيكو

 ةالصلا يف اوناكف كا كلذ يف هنع اوقلتو تاكحأر هءاتفإ 506

 ب رب

 « هنايبو هتغلو هياطخ عقاومب سانلا فَرْعَأ 0000 فام ةَرصْنلا يفو هفلخ

 اهيلإ وهو رماوألا ةروصب نوتأيف .مهيلإ ُهَجَوُي باطخلا ناك نيذلا مهف

 .رئاعشلاب مهمايق يف ٌدِهاشو مهيلع ٌمْئاَق ٌرِظاَن
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 .ِةلِلَي دمحم باحصأ ءاملعلا :دهاجم نع ءدعس نب ثيللا لاق

 أ ىلا َملِْلا اوُيوأ ذَا ريو » : ىلاعت هلوقب َنوُيِنْعَملا مه :ةداتق لاقو

 .[1 ةيآلا ءأبس] 4ٌّنَحْلأ وْ رمد كلير نم كتل
 دهع ىلع َنوَتْمُي نيذلا ناك :لاق ةمثح يبأ نب لهس نع ىورُيو

 «نامثعو ءرمع :راصنألا نم ةثالثو «نيرجاهملا نم ةثالث لَك هللا لوسر

 . مهنع هللا يضر تباث نب ديزو «لبج نب ذاعمو .بعك نب يبأو ءآيلعو
 يتفُي نمم فوع نب نمحرلادبع ناك :لاق هيبأ نع يملسألا راين نعو

 . هاك هللا لوسر دهع يف
 هللا يضر يلعو نامثعو رمعو ركب وبأ ناك ةطكم ني ساق لاق

 .ةينامث ءالؤهف لكي هللا لوسر دهع ىلع َنوَتَْقُي مهنع

 دهع ىلع َنوُمْقُي اوناك نيذلا َّنِإ :«شهدملا» يف يزوجلا نبا لاقو

 نب نمحرلادبعو «يلعو ءنامثعو ءرمعو ءركب وبأ :ةرشع كي هللا لوسر
 نب ديزو «ناميلا نب ةفيذحو ءرساي نب رامعو «لبج نب ذاعمو «فوع

 ىنثا اوراصف ؛مهنع هللا يضر ٍيرعشألا يي وبأو «ءادردلا وبأو ء«تباث
 : يِبلَّشلا نبا نيدلا سمش كلذ مظنو هايِتْقُم رشع

 رديح «نامثع .قورافلا ءركب وبأ هرصعب ىتفأ راتخملا نمز يفو

 رميوع وهو «ءادردلا وبأ ءذاعم تباث نب ديزو ءرامع «ةفيذح
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 لاق ام ؛ايتفلاو هقفلا يف ايلعلا ةبترملا كلتب مهنأ الول ةعبرألا ءافلخلاف
 2")(يدعب نييدهملا ءافلخلا ٍةنُسو يتنسب مكيلع» :مالسلاو ةالصلا هيلع
 لالحلاب اهملعأو .تباث نب ديز اهضرفأو .ىلع ىتمأ ىضقأ» :لاقو

 "”«(حيحصلا» يف هلصأ ثيدحلاو (يبأ يتمأ أرقأو ءذاعم مارحلاو 2م : 1 )ا سا 0 ,

 .(953:ص) هجيرخت قبس )010(

 .(97:ص) هجيرخت قبس (0)

 سيلو .باطخلا نب رمع لوق نم .ىلع اناضقأو يبأ انأرقأ : ظفلب يراخبلا يف يذلا 0
 )55441١(. ةرقبلا ةروس ريسفت ءريسفتلا باتك - ركذ امهريغل
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 .هريغو هجام نبا دنع هنم ضعبو

 دانسإب دعس نبا ىور :تباث نب ديز ةمجرت يف 20(ةباصإلا» يف لاقو

 «رمع :ةتس مهو ىوتفلا باحصأ دحأ تباث نب ديز ناك :لاق ؛ حيحص

 . مهنع هللا يضر تباث نب ديزو 6س وف ودا م .دوعسم نباو «يلعو

 قورسم نع «ءادردلا ىبأ ةمجرت ىف ربلادبع نبال (57(تاعيتسالا) ىفو

 رمح : حم ىلإ نوفا مهملع تدجرنا ه6 دمحم تاحتلا تيفاح لاق
 دازف «تباث نب ديزو ء«ءادردلا يبأو «ذاعمو ء«دوعسم نب هللادبعو .«يلعو

 يف كلذ نأب احّرَّصُي مل امهنأ الإ ءدوعسم نب هللادبع يزوجلا نبا ىلع

 .يوبنلا دهعلا

 لاقف دوعسم نبا عم نيتفملا ةلمج نم تماصلا نب ةدابع مهضعب دعو

0 

 ٌرونم مامإ دوعسم نبا كاذك ةدابع اضيأ َنيِتْفُملا ةلمُج نمو

 دهعلا يف اوتفأو اهلوصأ نم ماكحألا طبنتسا ةداسلا ءالؤه لكَ

 .ريسلاو ثيدحلا بتك يف ةلوقنم يهو .مهيواتف تَظِفُحو «يوبلا

 ًايتفم راصو ّآلإ .هنم ًاديعب كي يبنلل ًارمأ يلو نم لك سيل لب : تلق

 «حارجلا نب ةديبع يبأ لثمو «نميلا يلاو هنع هللا يضر لبج نب ذاعم لثم

 . توحلا لكأب مهاتفأو «طبخلا ةيرس ريمأ ناك يذلا

 لخخأب هباحصأو هسفن ىتفأ يذلا هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ لثمو

 لالح وهو داطصا يذلا هنع هللا يضر ةداتق يبأ لثمو :ةيقرلا ىلع لْعْجلا

 .هديص نم لكألاب آمرْحُم ناك نم ىتفأو

 يف لك ُهَمَكَح يذلا هنع هللا يضر ذاعم نب دعس مهنم ّدَكُي نأ يغبنيو

 ىواتف ضعب مهنع تلقْنَو ةيوبنلا ةايحلا يف يفوث نمم هلاثمأو .ةظيرق ينب

 يضر بلاط يبأ نب رفعجو «نوعظم نب نامثعك يوبنلا دهعلا يف ةرداص

 ءالؤه معن .ريثكب رشع ةعبرأ نم رثكأ مهددعف اذه ىلعو : هيت كلا

 )١( /7؟) تباث نب ديز ةمجرت «ةباصإلا 09154( )58875(.
 ءادردلا يبأ ةمجرت (ةباصإلا ليذب) باعيتسالا (؟) )5/ 59(.
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 نأ ُملْعَن انأ ىلع «مالسلاو ةالصلا هيلع هترضحب نوَتُقُي اوناك ًايباحص )١5(

 تناكو ءداهتجالا ىلع نيرمتلا الإ اهنم دصقلا نكي مل ةباحصلا يواتف
 ةالصلا هيلع هنّيبُي ناك املو ءماكحأ نم لزني ناك امل ةبسنلاب ًادج ةيوق

 . مالسلاو

 ف ل ل



 هقفلل يناثلا ُروّطلا

 دعب كلذو «اّيوس ًالماك ًاّيوق آّباش هقفلا راص ثيح «بابشلا روط وهو

 يف ١ 00 7 دِإ يناثلا نرقلا رخآ ىلإ 0 ةلم اي 0

 ءاملعلا يف ديلنلا عيش لاق يقل مث قلطما داهجالا

 ًاجاوفأ هيف تلخد ةريثك 7 تطلتخاو سلدنألا عال دنهلا نم ةيمالسإلا

 ةاضقلاو .«نوتفملا ءاهقفلا رهظو لزاونلا ترثكف ؛مورلاو .سرافك

 راصمألا ثترصمو راظتالا تحتف ذإ اي ناكم هقفلل راصف 0

 هوس نيب اا دكا ىلا وبل تايئزج 0 لازال 57
 اودعقو ءىدابملا اوسساو ءارآلا اوطيشبلاو ءاهقفلا نيك «نفومكلاو

 اوديقو اوصصخو اوممعف «ميركلا نآرقلا اورسفو َنئّسلا اوورو «دعاوقلا

 اهنم اودقتناو اهوصحفو اهوعمجف ؛راثآلاب هيلع اوناعتساو ءاوقلطأو
 يف يئزجلا جاردنا ةيفيك اوسرامو «حداق هيف امو ةلالدلل حلصي ام اوُنْيَب

 ىلع هيبشلاو «هريظن ىلع ريظنلا اوساقو «ماعلا تحت صاخلاو يلكلا
 .تاسرامملا ديزمل جاتحت 0-00 لوصألا:ةذه اوريضو ةفبست

 ةمألا مدقت هيلع فقوتي يذلا داهتجالا 0 مظتنيو .هقفلا كلذب طبضنيل

 .اهقوقح نوصو

 نيدشاّرلا ِءافلُخلا نمر ُهقفلا

 ناكو «نآرقلا ىف هللا رمأ امك ١ مهنيب 00 مهرمأ ناك ءافلخلا

 راَدَم هقفلا ناكف ءهقفلا وه يساسألا مهروتسدو روكا مهماظن

 فوقولاو قوقحلا ةنايصبو «مهكلم ريبدت هبو ؛مهتايح ّحوُرو مهتسايس
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 قراشملا مَع ىتح ةعيرس مالسإلا ةكرح تناك ؛ةعيرشلا َدَح دنع
 .قبس امك «براغملاو

 ممألا دنع نالا نوناقلا هيلع امم ةناكم مظعأ ؛ةفالخلا نامز هقفلا ناكف

 لك 5 ريبدتلا مهديبو .ىروُشلا باحصأ مه ءاهقفلا ناك .ةندمتملا

 ىضتقم ىلعو ةعيرشلا قفوب الإ «ليلج وأ ليلق رمأ ردصي الو ءرمأ
 0" ةباقرلاو ةرطيسلا نم روصتي ام ىهتنم ةمأللو «هيف ةيزم ال يذلا
 قحلا عابتا يرحتو ءءاهقفلا ةراشإو كيرف نعول ةافاذتلا ةعباتي
 داقتنا « يبنجأ الو يبرع خيرات يف تبث شي ملو .ءاضيبلا ةجحملاو حضاولا

 نسحو مهلدع نأب لكلا فرتعا لب ل رك ل د
 تل سس ةمألا يصاون مهل تداقأ يتلا يه . مهتقيرط ةحارصو مهكولس

 نيقشعتملا «مالسإلا ةمظع اهب ىنبتل ءاهلود رود تبرخو ءاهكولم شورع
 رماوأ فلخ مهيشمو «مهقفرو مهتفعو ةتاناخو ةباكح ةهازنو هلدعل

 .هنودعي ال مهعرش

 تاليوأتلا ةرثك اهلخدي مل ةيرط ةدعغ ةعيرتشلا صوصن تناكو
 ءافلخلا نمز ةيعامتجالا مالسإلا ةلاح َّنأ امك «ةفلكتملا موُهَملا ِتآلُخمتو
 يتلا فسافّسلاو ذالملاو خذبلاو ممشلا نلإ رم الوبةيك كفر اهلخدي مل

 الو «تاليوأتلا أشنم يه يتلا لراوتلا ةرذكو .ماكحألا بيعشت اهنع أشني
 0 نيلوألا نينثالا نمز صوصخلابو «ةعبرألا ءافلخلا نمز يف اميس

 رضْحَي مل ةنس ثكم امهنع هللا يضر ركب وبأ هاضقتسا امل رمع ّنإف

 0 يف ولع ةرمملا كولم دحأ جعل وذ دفو املو «ناّيعاذتم نامصخ

 ّيِز ىأرو ءفيصو فلأو يلخو دورُبَو «جاتو ةرخاف بايثب هنع هللا يضر
 هلك كلذ ذبن هللا هاتآ يتلا ةبيهلا عم هبايث ةث ل

 .ةفيلخلاب هّئْشَت

 هدجوف «هنع هللا يضر رمع ىلع اريسأ هودفوأ امل نازّمْرَهلا ةيضقو
 .تمنف تْنمأف تْلَدَع :هل لاقو يطرش الو سراح نود دجسملا يف ًامئان

 . كلذ دعب لإ 00 0
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 يقهيبلا ىورو «مهراشتساو ءاهقفلا عمج هللا لوسر َةَّنُس وأ هللا باتك

 هيلع درو اذإ ركب وبأ ناك :لاق نارهم نب نوميم نع «ىربكلا نئسلا» ىف

 ملع نإف الإو «هب ىضق هانا هيف كو إف هللا باتك يف رظن ٠ ءمصخ

 له :نيملسملا لأسف جرخ هاَيْعَأ نإف ءهب ىضق هلك هللا لوسر نع ًائيش

 رفنلا هيلإ عمتجا امبرف ؟ءاضقب كلذ يف ىضق ْهَِلكَي هللا لوسر نأ متملع
 . ءاضق هيف ْدو هللا لوسر نع نوركذي مهلك

 انيلع ظفحي نم انيف لعج يذلا هلل دمحلا : هنع هللا يضر ركب وبأ لوقيف

 ؛مهراشتساو مهءاملعو نيملسملا سوؤر عمج هاّيعأ نإف .ةكك انيبن ملع

 .هب ىضق رمأ ىلع مهيأر عمتجا اذإف

 باتكلا يف دجي نأ هايعأ اذإف «كلذ لعفي هنع هللا يضر رمع ناكو

 ًءاضق ركب يبأل ناك نإف ؟ءاضقب هيف ىضق ركب وبأ ناك له لاس «ةدشلاو

 مهيأر عمتجا اذإف «مهراشتساو نيملسملا سوؤر عمج ًالإو ءهب ىضق

 .هب ىضق ءيش ىلع

 باتك يف ءيش كءاج نإ : : هيلإ بتك هنع هللا يضر رمع نأ حيرش نعو

 هللا باتك يف سيل ام كءاج نإف .«لاجرلا هنع كتفلي الو هب ضقاف «هّللا

 نيرمألا يأ رتخاف .كلبق دحأ هيف ملكت الو لك هللا لوسر َةّنُس يف الو

 ىرأ الو عرخآتت نأ تكف نإو , مدقتف «كيأرب دهتجت نأ تئش نإ «تئش

 . ''0كل ًاريخ الإ ريخأتلا

 مهنع هللا ىضر ءافلخلا داهتجا نم ةلثمأ

 هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ داهتجا

 تام ام هللاو :لاقو هنع هللا يضر رمع ماق دع يبنلا يفوت املو

 دبْعَي ناك نم : الئاق بطخو هنع هللا يضر ركب وبأ ءاجف . هلع هللا لوسر

 )١( «ىربكلا نئسلا» ىف ىقهيبلا هاور )١١/١١5-١١0(.
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 . تومي ال يح هللا نإف هللا دبعي ناك نمو كلاما لف لوكيل نإف ًادمحم

 َلِيف وأ َتاَك نياَفأ لما هك ني تل د ٌلوُس الإ دَمحماَمَو # نآرقلاب لدتساو
 . '7ٌفالخلا َلاَرَق ١54[ ةيالا «نارمع لآ] 4 مكَينفَعَأ لع مدفن

: 0 

 هنيعب ٍلحأل صوُي مل ثيح .هدعب نيملسملا رمأ ىلوتي نميف اوريحت
 شيرق نمو ريمأ اّنِم :راصنألا لاقف ةدعاس ينب ةفيقس ىلإ اوبهذف .ًاّصْن
 ءمكترصنو مكلضف ٌركنن ال انإ :لاقو هنع هللا ىضر ركب وبأ بطخف ريمأ

 «لاقاه رامتألاو نيرجاهملل هنع هللا يضر لاقف .مكيلع انَمَدَق هللا نكلو

 ركب يبأ ةي هاج ىلع الدخن وردد امهنع هللا يضر ةليع باو ضع ماكو

 ءاننيدل هيضر :الاق اضيأ سايقلابو - مولعم وه امب ةْنّسو ًاباتك ةفالخلاب
 هعيابف «هاعيابو «نيّذلا ةمامإ ىلع اينَّذلا َةَماَمِإ اساق !؟انايندل هاضرن الفأ
 ات ا 0 نباتا

 زاجل لآ اونعذأف ةنّشلاب ا هيل نحل قلل

 «جرختو يلصتو ةفئاط لك لُخدَت :لاق ؟هيلع يلّصت فيك :اولاق

 . (47فالخبلا لازو اونعذأف

 يضر سابعلاو ءاهيبأ نم اهثاريم اهنع هللا يضر ةمطاف انتالوم تبلط

 ال : ثيدح هريغو هنع هللا يضر ركب وبأ ىورف .يقب ام ثاريم امهنع هللا

 . فالخلا َلاّرف :تاريملا ١1 يفتت مكحو(*)(ةق ةدص انكر تام هقيوول

 هّللأ ىضر رمع هفلاخو مهلاتق ركب وبأ دارأف «ةاكزلا برعلا نم قيرف عنم

 «ةالصلا نم عنتما نم ىلع مهسايقب هنع هللا يضر ركب وبأ لدتساف ءامهنع

 .(757/8وا551) (ركب ىبأ لئاضف) ةباحصلا لئاضف باتك «يراخبلا هاور )١(

 -.(817/11-819) يماشلل داشرلاو ىدهلا لبس (؟)
 9( يذمرتلا هاور )١١١48( )7””78/7(. نباو ٠ هجام )١/ 67١( )١15748(.

 )54( دمحأ هاور )6/81١( )5١7517(.

 «ةقدص انكرتام «ثرون ال» :ِهلك يبنلا لوق باب «ضئارفلا باتك ؛يراخبلا هاور (5)
 وهذ: اتكرتام كوول آل 11416 يتلا "لزق" كاب «ةاهجلا- باك 4 لسمو (555)
 )09/,١(. («ةقدص



 . ''"ةملكلا عمجو ءمهلتاقو ٌفالخلا َلاَّرَف

 هنع هللا يضر ركب وبأ ُهَلاَخَف نآرقلا ٌعمُجَن :هنع هللا يضر رمع لاق

 امل امهنع هللا يضر رمع لوقل عجر مث هديك يبنلا هلعفي مل ٌءيش :لاقو

 ةياغف «لزني ام َّلك هباتك يف بتكي ناك ِهلَك يبنلا َّنألو .ةحلصملا نم هيف

 . ''7فالخلا لاَزو نعذأف ٠ .هظفح ِهعّْمَج يفام

 ءاهثاريم لأست تءاج يتلا ةَّدَجلا َةلْزاَن هنع هللا يضر ركب يبأب تلزن

 :نسانلا :لنأشاس هكلو ءائيش هللا باتك يف كل ٌدِجَأ ال :اهل لاقف

 لاقف ؟ةدجلا يف ًائيش هللا لوسر نم عمس مكُيأ ةاحصلا داو جرت

 ملعيأ :هل لاقف «سدّشلا لكك هللا لوسر اهاطعأ «معن :ةبعش نب ةريغملا

 3 ويدتلا اكاطغأت قلد: ةفللمم نب محس اثنا 6ك نع كلل

 هللا يضر رمعل ةفالخلاب ىصوأ «ةافولا هترضح امل ديدسلا هداهتجا نمو

 حري نق لاول نأ اةلد: يطعلاو ركل تنعم هنأ نار هلا كنور اينع
 هناقأ وأ :«ةسنندول كقطلاو لجبل لع :ةئلرت نع كلذ فاقت فكلها هل

 .ةنامألا ظفحو ةيشاملا ةياعر ىلع

 ىلع لخد هنأ امهنع هللا يضر رمع نب هللادبع نع (؟”ملسم ىور دقف

 يعار كل ناك ول هنأو «فلختس ةيغ كنأ اومعز :لاقف رضتحا نيح هيبأ

 .دشأ سانلا ةياعرف «عيض دق نأ تيأر ءاهكرتو كءاج مث منغ وأ لبإ

 زع هللا نإ :لاقف يلإ هعفر مث «ةعاس هسأر عضوف «ىلوق هقفاوف :لاق

 مل يو هللا لوسر نإف .فلختسأ ال نكل ينإو ؛هنيد ظفحي لجو

 . فلختسا دق ركب ابأ نإف .ءفلختسأ نإو ءفلختسي

 ,ملسمو .(500١و1799١) ةاكزلا بوجو باب «ةاكزلا باتك «يراخبلا ؛هيلع قفتم )١(

 هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لاتقب رمألا باب «ناميإلا باتك

 )0١(.

 .(5985) نآرقلا عمج باب ء«نآرقلا لئاضف باتك «يراخبلا هاور (؟)

 .(١١١5و١٠٠5) (419/5-550) يذمرتلاو .(5845) )١5١/7( دواد وبأ هاور (9)

 .(701/1554) (9:9/5) هجام نباو

 .(1871) هكرتو فالختسالا باب «ةرامإلا باتك ءملسم (:)
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 نكي مل هنأ ُتملعف ءركب ابأو هللا لوسر ركذ نأ الإ وهام هللاوف :لاق

 . فلختسم ريغ هنأو ءًادحأ هلك هللا لوسرب لدعيل

 منغلا ةياعر ىلع سانلا ةياعر ساق مهنع هللا يضر ركب يبأك رمع نباف
 لَك يبنلا ىأرو .«تيأر امب امهنيب قرف هنع هللا يضر رمع نكل «لبإلاو
 :لاقي الو نيارخلا ىلع حلا رتل هس رمألا نفقا .«فلختسي مل امل
 :لوقت انا «ةئس :هيف لاقي ىتح ريرقت الو .لعف الو ءٍلوقب سيل اذه نإ

 امنإ هنأ ىلع «لعفلا ليبق نم وه كرتلا نإ :لوقي نييلوصألا ضعب نإ
 ريغ بوجولا نم سايقلا هيلع لد ام نأو ءكرتلا زاوج ىلع كرتلاب لدتسا
 زئاجلا يقش دحأل ًارايتخا ناك امنإ هنع هللا يضر ركب يبأ لعف نأو «مزال
 . ملعأ هللاو ءاهآر ةحلصمل

 هنع هللا ىضر رمع داهتجا

 نيرهاملا ةباحصلا ءاملع ْعمجَي امهنع هللا يضر ركب يبأك رمع ناكو

 . مهبلغأ يأربف «دجي مل نإف .«مهيورمب نخب مهريشتسيو لزاونلا ىف

 . ىروشلا ىلع ينبم اننيد نأل

 روش هرَمْأَو # [| ةيالا «نارمع لآ] ريالا يف َمُهْرِواََو ل : ىلاعت لاق
 .["4 ةيالا ءىروشلا] 4م

 هنع هللا يضر رمع سلاجم باحصأ اوناك ءارقلا َّنأ "”«يراخبلا» يفف
 يفو «مهنم ناك سيق نب رحلا نأو. :انايش وأ :اوناك اله هتار داش

 هللا يضر رمع يقل  يعازخلا ينعي «ثراحلا نب عفان نأ "”«ملسم)
 لهأ ىلع تلمعتسا نم :لاقف ةكم ىلع هلمعتسي رمع ناكو «نافسعب هنع
 .انيلاوم نم ىلوم :لاق ؟ىزيبأ نبا نمو :لاق قربا خربا 2 لاق ؟يداولا

 هنإو « لجو زع هللا باتكل *ىراق هنإ :لاق ؟ىلوم مهيلع تفلختساف :لاق

 )١( (فارعألا ةروس ريسفت) ريسفتلا باتك «يراخبلا )5557(.

  (030هلق نآرقلاب موقي نم لضف بأب «نيرفاسملا ةالص باتك ءملسم )/811(.

 ا/ ١١



 . ضئارفلاب ملاع

فري هللا نإ» : لاق دق هلك مكيبن نإ امأ :هنع هللا يضر رمع لاق
 اذهب ع

 0 ”(نيرخآ هب عضيو .ًاماوقأ باتكلا

 فيكف «لومهفي املَتَو «نوظفحي اننامز ءارقك ءارقلا نأ نظت الو

 نم لومهفقيف .ةغللاب ةيرطف ةفرعمو «ناسللا _ لهأ اوناك لب «لودهتجي

 «:تقوولا امل ةينآ هدفي ال اه قارقلا ةفانم

 الإ هيف سبلو .«ناضمر حيوارت ةالص هنع هللا يضر رمع ءارآ نمف

 ىلع ضح هي يبنلاف ًالإو .©"”دحاو مامإب دجسملا يف اهيلع سانلا ٌعمَج

 نم مدقت ام هل رفغ ًاباستحاو ًاناميإ ناضمر ماق نما :هلوقب ناضمر مايق

 ؛هيلع اوعمتجا مهأر املف ءدجسملا يف هموقي دع يبنلا ناكو ل

 وهي هللا يأ اهلوي 41! "ههنلا ع ورخلل دعي ملف ,مهيلع َضرُفُي نأ فاخ

 مامإ ىلع عامتجالا ىلإ هنع هّللا ىضر رمع مهبدت «مالسلاو ةالصلا هيلع

 ةيوغل لب ( ةيعرش ةعدب تنسنلف «هذه ةعدبلا تنفعغت + ةعلاقف لاقو دحاو

 ىلع ةيزجلا برضو «لوعلاو ءدجلا ثاريم لئاسم :هتادهتجم نمو
 نيودتو «نيملسملل لاملا تيب ميظنتو « سرفلا ضرأب داوسلا لهأ

 مورلا نع ايهنخا نيذه لثمو .ةرجهلا نم خيراتلا لعجو «نيواودلا

 هيف ام ذخأ نم فنأي نكي ملف «عساولا ركفلا نم هل ناك امل «سرفلاو

 ىلع دنجلل قازرألا لعجو «ةرفاك تناك ولو .ممألا نم هريغ نع ةحلصم

 .اذه ريغ ىلإ «لامعألا ليلجو ةيقباسلا ىف مهبتارم فاالتخا

 نارقلا نوف ىلع هقيظرو: ىةناهتعلا مالعأ هيف ريشتسي ناك كلذ لك

 .(811) هملعيو نآرقلاب موقي نم لضف باب «ةالصلا باتك :ليصتةاووإ 110

 )5١١١(. ناضمر ماق نم لضف باب «حيوارتلا ةالص باتك «يراخبلا هاور (؟)

 (؟9١١و8١٠٠) ناضمر ماق نم لضف باب «حيوارتلا ةالص باتك «يراخبلا ؛هيلع قفتم ()
 .(7209) ناضمر مايق يف بيغرتلا باب «نيرفاسملا ةالص باتك ءملسمو

 ءملسمو )7١١7(. ناضمر ماق نم لضف باب :حيوارتلا ةالص باتك «يراخبلا هاور ()

 )8/5١(. ناضمر مايق يف بيغرتلا باب «نيرفاسملا ةالص باتك
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 آهقف راصو يأ او أمف « 0 ةاساب 2

 كلذ ةلثمأ

 دنع انأ امنيب :لاق عمار نب عادوا نك ,'"ةبيش يبأ نب ركب وبأ ىور
 ديز اذه !نينمؤملا ريم أ اي : لاقف لجر هيلع لخد ذإ .هنع هللا يضر رمع

 لاقف «ةباتجلا نم للا يف هيأرب دجسملا يف سانلا يتفي تباث نبا

 ودع يأ :لاق هنع هللا ىضر رمع هأر املف ءديز ءاجف .هب ّنلع :رمع

 ام هللاو «نيتمؤملا ريمأ اي :لاقف !؟كيأرب سانلا يتفت نأ تغلب دق ءهسفن
 نمو .«بويأ يبأ نم هب تثدحف ًاثيدح يمامعأ نم تعمس نكلو .ٌتلعف

 . عفار نب ةعافر نمو «بعك نب يبأ

 دولغفا يك دل :لاقف .عفار نب ةعافر ىلع هنع هللا يضر رمع لبقأف

 كلذ لعفن انك دق :لاق ؟لستغي مل َلَسْكأَف ةأرملا مكدحأ باصأ اذإ كلذ
 نم هيف نكي ملو .ميرحت هللا نم هيف انتأي ملف هوك هللا لوسر دهع ىلع

 . يهن هللا لوسر
 . يردأ ام :لاق ؟كلذ ملعي 5 هلل لوسرو :هنع هللا يضر رمع لاقف

 مهرواشو هل اوعمجف ءراصنألاو نيرجاهملا عمجب هنع هللا يضر رمع رمأف

 هللا يضر يلعو ذاعم نم ناك ام الإ ؛كلذ يف ّلسغ ال نأ سانلا راشأف
 . لسغلا ٌّبجَو دقف «ناتخلا ُناَتْجلا زواج اذإ :الاق امهنإف ءامهنع

 نمف متفلتخا دق ردب باحصأ نم متنأو اذه :هنع هللا يضر رمع لاقف
 سيل هنإ «نينمؤملا ريمأ اي :هنع هللا يضر يلع لاقف ءآفالتخا دشأ مكدعب
 ةصفح ىلإ لسرأف ءهجاوزأ نم هديل هللا لوسر نأش نم اذهب ملعأ دحأ
 هللا نضوج ةعئاق ىلإ لسرأف ءاذهب يل ّملِع ال :تلاقف ءاهنع هللا يضر
 الا 2 لاققا ناقل يبحر دقق «ناتحلا .ناتكلا دراج اذإ ةتلاقك اهنع
 ارم اا .«كلذ لعف لجرب عمسأ

 )١( ةبيش يبأ نبال فنصملا )١/ 447()80(, ًارصتخم دمحأ هاورو )4/ ١١10()5١097(.
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 ةيلاّملا ميظْنَت يف هنع هللا يضر رمع ُلاّمعَ

 م ىأر ءاهريغو قارعلا تحتف امل : هنع هّللا را

 58 ذا ل ا

 نيل نردهملا ارممْلِل ا ٠ ءيفلا ذخأي نم نايب يف لوقي ىلاعت هللاو ينعي

 3 ده هاوس هلأ َنوُرصبوانوْضرَو هلأ نم الضم يومن زهلومأَو ورتب نأ أوج
 ديالو َمِيْلِإ ٌرْجاَه نم َنوُبَح لَم ني َنَميإلآَو راد و وموت َنَدَلاَو * نوفدِدّصلا

 و ةصاصَح مو نك ل مين حَلَع توربو هو أوو ام ةحباح م ْمهِروُدِص

 ع »م ْمِهِدْعِب نم واج سيلاو « بريتا مه َكقلْوَك يسن ذر

 :[ اة ها
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 ىلع ضرألا تمس اذإ مهدعب يتأي نمل ءيش ءاقب روصتي الو
 موق ىلع ءانفايسأب انيلع هللا ءافأ ام ٌفقَت :اولاقو هيلع اورثكأف «نيمناغلا

 وو دو ا ءانبالو ءاودهشي ملو اورضحي مل

 4 ةيآلا :لافنألا] و رت 0

 كلذ: ىرا هعشلو لوقت امك ةلإ نعت اه: هن هللا يقر لاقف

 فوع نبا لاق .اوفلتخاف «نيلوألا نيرجاهملا راشتساف ءرشتسا :هل اولاقف

 رمع نباو ةحلطو ىلعو نامثع لاقو ون كك مف : هنع هللا يضر

 مرا ةسيع ©راسنألا نيس رقع ىلإ لسرأف . .فقوت :مهنع هللا يضر

 الإ مكجعزأ مل ينإ :مهل لاقو «هئارشأو مهئارّبك نم «جرزخ ةسمخو

 .مكدحأك دحاو ينإف ءمكرومأ نم ْتلَمُح اميف يتنامأ يف اوكرتشت نأل

 . ينقفاو نم ينقفاوو ,ينفلاخ نم ينفلاخ .قحلاب دورقت مويلا متنأو

 قطني باتك هللا نم مكعم يأ ءوه يذلا اذه اوعبتت نأ ديرأ تسلو

 .قحلا الإ هب ديرأ ام هديرأ رمأب تقطن تنك نإ هللاوف «قحلاب
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 موكل دك يسرا : لاق .نينمؤملا ريمأ اي عمسن لق اولاق

 نئل ءاملظ بكرأ نأ هللاب ذوعأ ينإو «مهقوقح مهملظأ ينأ اومعز نيذلا
 هنأ تيأر نكلو «تيقش دقل .مهريغ هتيطعأو مهل وه ائيش مهتملظ تنك

 مهضرأو مهلاومأ هللا اَنمّنَع دقو «ىرسك ضرأ دعب حتمي ءيش قبي مل
 ندخل تجرخأو هلهأ عن لاومأ نم اومنغ ام تمسقف .مهجولعو

 مهيلع عضأو اهجولعب نيضرألا سبحأ 4 تيأر دقو .ههجو ىلع هتهجوف
 ةلتاقملا نيملسملل ًائيف نوكتف اهنودؤي ةيزجلا مهباقر يفو «جارخلا
 لاجر نم اهل َّدُب ال روغثلا هذه متيأرأ ءمهدعب نم يتأي نملو ةيرذلاو
 ةرصبلاو ةفوكلاو ةريزجلاو ماشلاك ماظعلا ندملا هذه متيأرأ ءاهنومزلي
 نيأ نمف ؛ .مهيلع ءاطعلا راردإو .شويجلاب نحشت ع نأ اهل دب ال .رصمو

 .جولعلاو نيضرألا تمسق اذإ ءالؤه ىطعُي

 هذه نحشُت مل نإ «تيأر امو تلق ام َمْعِنَف كيأر ُيأّرلا :ًاعيمج اولاقف
 رفكلا لهأ عجر «هب نووقتي ام مهيلع ئرجُيو لاجرلاب ندملا هذهو روغنلا
 . مهندم ىلإ

 برضو ءاهلهأ يديأب ضرألا ءاقبإ ررقو .رمألا يل َناَب دق :لاقف
 ًاعابتا نوفلاخملا تكس دقو :يأرلا داَدَس نم اذهو ءمهيلع جارخلا
 .هيأر ذفن كلذ دنعو «بلاغلا يأرلل

 آنويلم نيثالثو ةتس تغلبف داوسلا ضرأ احَسَم ِهلَّبق نم ِنّيَبودنم هجوف

 اميسح .ةمعطألاو مهاردلا نم ةنيعم ريداقم جارخلا اهناع كطَو ًابيرج

 ريعشلا ُبيرَجف «بيرجلا ىلع مهارد ةرشع ىلإ نيمعرو ني تابودعلا هآر
 .طقف ةينامث ةياور يفو .مهارد ةرشع لخنلاو مْوَكلا ٌتيرجو مايرد

 ةثالث رضخلا تيرجو .زيفقو مهرد و وأ مهارد ةعبرأ ةطنحلا ٌبيرجو

 ينعي بصقلا ُبيِرَجو «مهارد ةسمخ نطقلاو مسمسلاو ةبطرلا ٌبيِرَجو
 هللا يضر رمع ربخ ةاقوب لق داوسلا ةنايص كلب نقو .مهارد ةتس ركسلا بصق
 «جارخلا باتك» رظنا .بئاّصلا هيأر نم اذهو ءًامهرد نويلم ةئم ماعب هنع
 .اهلثم يف كلملا عارذب اعارذ نوتس بيرجلاو . فسوي يبأل

 ىلع ديزي كلملا عارذ نإ :«ةيناطلسلا ماكحألا» يف يدرواملا لاق
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 ًاريثعو ًاتمثو ًاعارذ :نوكتف ءعبصأ يثلثو عباصأ سمخب ءادوسلا عارذلا

 اذهبو «عبرم رتم ةئمو رشع ينثا وحن ُبيرَجلا نوكيف هيلعو :2"”ءادوسلاب
 .اهلهأب رضُم الو ِبفِحجُم ريغ نيضرألا ىلع ىَدَوُي ناك ام نأ ملعت

 يرعشألا ىسوم وبأ هيلإ بتك هنأ :هنع هللا يضر رمع داهتجا نمو

 «برحلا ضرأ نوتأي نيملسملا نم انلبق نم ًاراجت نأ :هنع هللا يضر

 مك عوتم مدا اجو لا يعر ربح نإ دينك رثلا ين نرش

 نمو .«رشعلا فضن ةمذلا لهأ نم ذخخو ا راجت نم نوذخأي

 .ءيش نيتئملا نود اميف سيلو .ًامهرد ًامهرد نيعبرأ لك نم نيملسملا

 .هيباسحبف داز امو «مهارد ةسمخ اهيفف نيتكم تناك اذإف

 ر رمع ىلإ اوبتك (رحبلا ءارو برحلا لهأ نم موق) جبنم نأ يورو

 ناوضر ةباحصلا رمع رواشف ءانرشعتو اراجت كضرأ لخدن انعد :هنع هللا

 لهأ نم ع نم لوأ اوناكف ءهب هيلع اوراشأف «كلذ يف مهيلع هللا

 راصف .ماشلاو قارعلا روشع ىلع يدسألا ريدج نب دايز ثعبو «برحلا

 لهأو برحلا نم اهنم دريامو ةصاخ ةراجتلا لاومأب رورملا يف ةنس كلذ

 ليبس هليبسف «نيملسملا نم دريام امأ ءجارخلا ليبس هليبس ةمذلا

 يف يذلا لاملا اذه ةاكز ْثيْدَأ دق : ملسملا لاق اذإ كلذلو «تاقدصلا

 «ةيلاملا ماظن يف هنع هللا يضر رمع هثدحأ أم اذه . هنيميب قدص .يدي

 . ٍققوُم داهتجا نع

 رص رس و 7

 ءاضقلا ىف هلمع

 يف داهتجالاو هقفلا يف ة ةريصب ةباحصلا ذفنأ نم هنع هللا يضر رمع ناك

 ًاقيفوت ممركار ةمألا يدهتجم ٍرهمأ وه وأ «ًاددسم علا ءاضقلا

 0 مب

 :١97(. ص) يدرواملل ةيناطلسلا ماكحألا )١(
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 كيلإ يلدأ اذإ مهفاف «ٌةعَبَتُم ُهنُسو ةمكْحُم ةضيرف ءاضقلا نإف :دعب امأ»
 كلدعو كهجو يف سانلا نيب سأو هل ذافن ال ا

 نيملسملا نيب ئاج حلّصلاو ركنا نع اع نيدبلا 00000

 سمألاب تيضق ٌداضَق كعنمي الو .ًالالح مرح وأ مارح َّلحأ احلص الإ

 ميدق قحلا نإف .قحلا عجارت نأ .كدشرل تيدهو كلقع هيف تعجارف

 يف جلتخي اميف مهفلا 5 .«لطابلا ىف يدامتلا نم ريخ قحلا ةعجارمو

 مث «لاثمألاو ةامشأالا فرعا .ةنّسلاو باتكلا ىف كغلبي مل امم كردص

 اميف قحلاب اههبشأو «.هللا دنع اهبحأ ىلإ دمعاف كلذ دنع رومألا سق

 رضحأ نإف .هيلإ ىهتني ًادمأ ةنيب وأ ًايئاغ ًاقح ىعدأ نمل لعجاو « ىرت

 ىلا كاشلل ىلا هاف ةيفتلا هيله هادا الإ و هةقهيان) تدخلا هتعت
 ًابرجم وأ ّدَح يف ًادولجم الإ ضعب ىلع مهضعب ٌلوّدع نوملسملا «ءامعلل

 رئارسلا مكنم ىلوت هللا نإف .ةبارق وأ ءالو يف ًانينظ وأ ءروز ةداهش هيلع
 ردا «سانلاب يذأتلاو ءرجضلاو قلقلاو كايإو «تانيبلاو ناميألاب أردو

 نسخيو ءرجألا هب هللا مظْعُي .قحلا نطاوم يف قحلا نإف تاموصخلا دنع
 نيبو هئيبام هللا هافك ةسفلا قش قادت فتش نفل ردا

 اهف' ةهللآ هلابش .هسفن نم سيل هنأ هللا ملعي امب سانلل قلخت نمو ,سانلا

 0 هيجل يب ةقرَو ر لجاع يف لجو زع هللا بارو كا

 ٌّصخخ * كلذلو «يأرلا ىلع يه مث ٠ نشا 5 باتكلا ميدقتو ” فشلا

 ىرت هرظناف «رافسأ ةثالث وحنب «نيعقوملا مالعإ» يف هحرشو «حرشلاب

 . هماكحأو

 «لوبقلاب ءاملعلا ٌةاقلت ٌليِلَج باتك اذهو :2”''2نيعقوملا مالعإ) يف لاق

 )١( ينطقرادلا هاور )7١7-5١5/5(,
.65/١ )50( 
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 .هيلإ ءيش جوحأ «يتفملاو مكاحلاو «ةداهشلاو مكحلا لوصأ هيلع اونبو

 . هيلع هقفتلاو ؛هلمأت ىلإو

 يف هدايدزا يف كلذكو «حيرش ةفوكلاب هيضاق ىلإ هب بتك ام صن يفو

 الو 4 ويم وا واس ماع ب يعلو موا

 .هنع هللا يضر ؛ عيرشتلا ُطان اان

 ىف ىوتفلاو داهتجالاو هقفلا لهأ ديس هنع هللا ىضر رمعف :ةلمجلابو

 .دحأ كلذ يف هقحلي ملو عةمألا هذه

 سأر هنامز يف رمع ناك : لاقي :يروثلا ةمجرت يف ناكلحخ نبا لاق

 نايفس هذعبو « يبعشلا هدذعبو .هنامز يف سابع نب هللادبع هذعبو «سانلا

 رثكأو «هنود وه نمل ًافاصنإ سانلا رثكأ ناك دقف ؛هلك اذه عمو «يروثلا

 راهظإ نم فكنتسي ال ءرهظ ناسل يأ ىلع قحلل ًادايقنا ءارمألاو نيتفملا

 عايصناو «لضفو لامك ةقيقحلا ىف اذه ءروصقلاب فارتعالاو فاصنإلا

 . قحلل

 كاحضلا هيلإ بتك ىتح اهجوز ةيد نم ةجوزلا ثيروت هيلع يفخ دقف

 نأ هرمأ د يبنلا نأ 0 0 نم يبارعأ وهو ؛يبالكلا تايفس نبا

 سوجملا نأ هيلع يفخو .'''اهجوز ةيد نم يبابضلا ميشأ ةأرما ثروُي

 وع نب نمحرلادبع هربخأ ىتح «ةيزجلا مهنم , دخؤتو «ةمذ مهل نوكت

 لضافُي ناكو ©" رخل نديم نم اعلا لل لا ةلرسر لآ هل لل يقر

 . "9اهيلإ عجر ةيوستلاب ةنّسلا هتغلب اذإ ىتح «ةيّدلا اصألا نيب
 عجز ىنح يف عب

 دمحم نأ عم «ءايبنألا ءامسأب يمستلا نع ىهن هنأ ؛اذه نم د

 مهنع هللا يضر ىسوم ابأو «بويأ ابأو «ةباحصلا رهشأ نم ةملسم نبا

 لثمو .*”عجرف 100 هامس دع ىبنلا َّنأ ةحلط نب دمحم هربخأ ىتح

 .حيحص نسح :لاقو )5١1١١(« (575/5) يذمرتلا هاور )١( بس

 .(101١7/و03١) ةعداوملاو ةيزجلا باب «ةيزجلا باتك «يراخبلا هاور (؟)

 6١(. /ا/) «راطوألا لين» رظناو (97/8) «نئسلا)» يف يقهيبلا هاور (9)

 دمحأ هاور ثيدحلاو ؛«ةحلط نب دمحم ةمجرت يف (71/87) )5//١1( «ةباصإلا» رظنا (85)
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 . كَ هللا لوسر تام ام هللاو :هلوق يف ةيوبنلا ةافولا يف هل عقو ام كلذ

 نم َتَلَخ دق ٌلوُسَر الإ دَّمَحماَمَو # :ىلاعت هلوق ةوالت ركب يبأ نم عمس املو
 رب 0-1

 مل ينأكلف :لاق 4 ةرآلا كاره لآ 4« لِي را تاي يي ٌلمشا ويَي

 . ''"ذئموي الإ اهأرقأ

 ِلِكَك يبنلا جاوزأ تاقدص «مهرد ةئم سمخ ىلع روهُملا ةدايز نم عنمو

 #ار هنو َنُههدحإ مشا ف : ىلاعت هلوقب ةأرما هيلع تجتحا ىتح «هتانبو

 هللا ىضر رمع اذهف . 57 مع نم ٌهقفأ دحأ لك :لاقف ٠١[ ةيالا ءءاسنلا]

 ءاهقفلا ديس وهو ءًاعضوم رشع ةعضب يف هبر قفاو يذلا هنع

 ءاذه لثم هل عقو ؛ تييييلعلا نيئّدَحَملا نم وهو .نيدهتجملاو

 . كلذ ىف هيلع ةضاضغاالو

 هب ههجاوي هنإف «قحلا يف همامأ أرما ٌمْظَعُي ال هنود نم عم هفاصنإ عمو

 .ىلابي الو

 امهنع هللا ىضر رمعو ةعمجلا موي لخد نامثع نأ "”(حيحصلا ىمف

 نأ الإ وه ام :نامثع لاقف ؟هذه ةعاس ةيأ :هل لاقف سلجف «بطخي
 نأ ملعت ملأ ًاضيأ ٍرضولاو : هل :لاقف + 0 أف 0 ءادنلا تعمس

 هنع هللا يضر نامثع ٌةلالَج هعنمت اي ل املا موي لسغلاب رمأ لكك يبنلا
 اهل 0 ا ع«كاذ ذإ هدعب سانلا ٌلَجَأ وه يذلا

 باوبأو ُكلالَكلاو دَلا 0 :اهيف 7 يبنلا دهع ول نأ ىنمتكيو

 دس هيصمتسم يصمت مصمم بوصات مو وصحت ب مسجلا

 لاجر هلاجر )١51851١(: (58/8) «عمجملا» يف لاقو )١559(, (؟6/5١5)

 . ها . حيحصلا

 )١( هجام نبا هاور )١/ 27١( )/١571(.

 . (؟5377 /7) «ننسلا» يف يقهيبلاو )710١7(. 4 /50 «عمجملا» يف يمثيهلا هدروأ (؟)

 نع رمع يهن - مهلئامشو ةباحصلا قالخأ باب رشاعلا بابلا «ةباحصلا ةايح» رظناو

 094١(. /7؟) روهملا يف ةالاغملا

 باتك «ملسمو .(418) ةعمجلا موي لسغلا لضف باب «ةعمجلا باتك «يراخبلا هاور (9)

 .(850) ةعمجلا



 لبق املا ىلع كالو هنطخ قو .'''(حيحصلا» يف ثيدحلاو .ابرلا نم

 . هللا ةمحر هتافو

 هنع هللا ىضر نامثع داهتجا

 .«ىوتفلاو داهتجالا يف ةخسار مَدَق أذ هنع هّللا يضر نامثع ناك

 نادل مع فار يذلا وهف ءاهريغو حاحصلا يف ةروهشم ًاضيأ هاياضقو

 اني كورد 7 فحاصملا ةيقب كرتو «دحاو فحصم 0

 هنم َّدَدَع مّن «كلذ ىلع مهعامجإ عقوف «نآرقلا يف عازنلل ًاعطقو « .ةملكلل

 دوعسم نبا فحصم الإ «هاوس ام قَحو مالسإلا مصاوع ىف هقرفو ًاخسن

 رمأ يذلا وهو لعب نسانلا هكرتف هنع ىضغأف ءامهنع هللا يضر هقرح ىبأ

 ىف ةصقلاو «كلذ ىلع ىتوكسلا عامجإلا دقعناف بسينملا ىلع نيّدلا ةأاكزب

 ناكو «نويدلا ةاكز يف ءاهقفلا هدمتعا يذلا لصألا ىهو ؟"”(أطوملا»

 ,كلذ يف هدعب امهنع هللا يضر رمع نبا ناكو «كسانملاب ةباحصلا ملعأ

 يذلا جوزلل ةلماعم «توملا ضرم يف ةتوتبملا ثيروت ىأر يذلا وهو
 .ةباحصلا ةقفاوف ."”هدصق ضيقنب اههّنَب

 ل ل ل لبولا لاوض نأ كلام هاور ام :هيوأتف نمو

 نع 2؟9«نيحيحصلا» ثيدحل «نححأ اهي ا 2 «ةلسرم ٌكابإ هنع هللأ

 اهفّرع» :لاقف ةطقْللا نع لو يبل لأس ًالجر نأ ينهجلا دلاخخ نب ديز

 اهدأف ءاهبر ءاج نإف ءاهب عتمتسا مث ءاهءاكوو اهصافع فرعا مث 5

 )١( لقعلا رماخام رمخلا نأ يف ءاجام باب ؛ةبرشألا باتك «يراخبلا هاور )/008(.
 رمخلا ميرحت لوزن يف باب ءريسفتلا باتك ءملسمو )5١11(.

 «ننسلا» يف يقهيبلاو )507/١(. نيّدلا يف ةاكزلا باب ءةاكزلا باتك ءأطوملا )١(

 000 ْ )١118/5(.

 .(005-ه5/١1) ضيرملا قالط باب «قالطلا باتك ءأطوملا يف كلام هاور (9)

 , (17551-1772 /1) «ننسلا» يف يقهيبلاو

 باتك ءملسمو .(7411-74794) لبإلا ةّلاض باب ءةطقللا باتك ءيراخبلا هاور (4)

 )١/7١(. ةطقللا



 وأ .كيخأل وأ .كل يه امنإف ءاهذخ» :لاق ؟منغلا ةلاضف ؟لاقق“ هيلز
 اهؤاقسو اهؤاذح اهعم ءاهلو كلام» :لاقف ؟لبإلا ةَلاَضف :لاق .«بئذلل

 . «اهبر اهاقلي ىتح

 عابت هن ءاهفيرعتو اهتفرعمب رمأ هنع هللا يضر نامثع نمز ناك اذإ ىتح

 1 اهنمث يطعأ ءاهبحاص ءاج نإف

 «قباسلا صنلا ةلباقم يف اهنأ عم «ةلسرملا حلاصملاب هنم ذخأ اذهو

 مث اهعمْجَي ًايعار لعجف «لبإلا َلاوض ىلإ مهيديأ اوَدَم سانلا ىأر هنأل
 هنع هللا يضر كلام جب نم وهو «ةماعلا ةلسرملا ةحلصملاب ًامايق «عابت
 .اهفلاخُي صن دوجو عم اهب ذخأي ال ًاكلام نأ ىلع «كلذ يف

 وه لب ءكسّشلا نم سيل «جحلا مايأ ةالصلا ريصقت نأ :هيواتف نمو
 يضر نامثع ناكف ؛هيلع رصق الف .ةكمب ًالهأتُم ناك نمف ءرفسلا لجأل
 نم يأر كلذ يف فلاخو. +2©"”ةكمب .لهألا نم هل امل ةالصلا متي هنع هلل

 نيذلا ءافلخلا نم وهو ؟ال فيكو ةريثك داهتجالا يف ءارآو واتف هلو

 نم نييدهملا ءافلخلا ةنسو يتنُسب نب مكيلع» :مالسلاو ةالصلا هيلع جنهيف لاق

 ثيدحلا "”(يدعب
 ءاثيدحت الو ًاهقف نيرثكملا نم نكي مل هنع هللا يضر نامثع ناك نإو

 ةباحصلا عّمِجَي دقو ءهنع هللا يضر داهتجالا يف دادس وذ هنكلو

 وه «ىروش نود رمألا ضعب يف هؤاضقو «ةماهلا رومألا يف مهرواشيو
 ميدقتو «خيراتلا نم ملْعُي امك ءهدض ةروثلا بابسأ ةلمج نم ناك يذلا

 كلتف ءهريغ يف ميدقتلا هنم مزلي ال كل كلا يل ةيببودلا مرخ لع
 00 متل ذحقت ال ةيزم

 .(759/5؟) لاوضلا يف ءاضقلا باب «ةيضقألا باتك .«أطوملا» يف كلام هاور )١(

 .(550) (57؟/١) دمحأ هاور (؟)
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 ُهَهِجَو هللا مّرك يلع ُداَهِتْجا

 «يوبنلا نمزلا ريف هنم تعقو ىواتفو ماكحأ ضعب انل تمدقت

 داهتجالا يف ِهِتيقْفَوُم ىلع ًاليلد ىفكو مالسلاو ةالصلا هيلع اهب ىصوتساو

 ٌ .''"«يلع يتمأ ىضقأ» :هلوقب هل مالسلاو ةالصلا هيلع هتداهش

 ضئارفلا يف يناقرزلا اهركذ يتلاو ءاهقفلا دنع ةريهشلا هاياضق نمو
 هلل دمحلا :لوقي وهو بطخي ربنملا ىلع ناك هنأ :«ةيربنملا ةضيرفلا» ىف

 داعجلا هيلا, نبتت امب سفن لك يزجيو 0 ا

 ؟ةكرتلا ٌمِسَقُت فيك ناتنباو نانا ةجوز :لاقو ٌلئاَس فقوف .ىعجُملاو

 لمأت ريغ نم ميظعلا هلفحم يف ءآعست اهنمُت راص :ةهيدبلا ىلع باجأف

 هيفادو ةيضق نم مكر .ةريثك هاياضقو .هباطخ يف لسرتسا مث 5 «ددرت الو

 ًافوقوو افاصنإ .هيأرل رمع عجريف امهنع هللا يضر بالغلا ني ردح لع

 ميقلا نبال «ةيمكحلا قرطلا» باتك يف روكذم كلذ ضعبو «قحلا عم

 را

 اهنأل اهمجرب هنع هللا يضر نامثع رمأ يتلا ةجوزتم ةأرما ةيضق :اهنمو
 :لوقي هللا نإ :لاقو يلع هيلع درف ءاهجاوز نم رهشأ ةتسل تعضو

 ٌتَدِلوْلاَو ## # :لاقو ١0[ ةيالا «فاقحألا] 4 ارب ولت مل صفو ملح

 لقأ نأ آعم امهنم ذخؤيف [177 ةيآلا «ةرقبلا] 4 نيلِمك نيكوح ّنُهَدَلْوَأ َنْعِضر
 0 اهلك: "11 ينلع 0 6

 يلع اهب ّرمف اهمجرب هنع هللا يضر رمع رمأ يتلا ةنونجملا ةيضق اهنمو

 .97: ص مدقت 6

 .(659/؟5) مجرلا يف ءاج ام باب ءدودحلا باتك ءًاغالب «أطوملا» يف كلام هاور (؟)

 )50١/0( »>فنصملا» يف قازرلادبعو .(547/9) «ننسلا" يف يقهيبلاو

 . سابع نب هللادبع وه نامثع ىلع ّدر يذلا نأ هيفو 401784 47144)
 (0”7:-559/10) «فنصملا» يف قازرلادبعو .(8147 /1) «نئسلا» ىف يقهيبلا هاور (6)

 ْ .(1 5 غعرا 440
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 نع ؛ةثالث نع عفر ملقلا نأ ملعت ملأ :لاقف رمع ىلإ اهعم بهذو اهدرف
 ىتح نونجملا نعو «ءملتحي ىتح ىيبصلا نعو «ظقيتسي ىتح مئانلا

6 
 مبا ««

 يف اهلصأو .رمع كلهل يلع الول : كردي هن هللا يفكر رمش ناكن
 رع عمجلا وهو ء«نارتقالا ةلالدل نطفت نم لذا وي ذ ."”(حيحصلا»

 امهنم دحاولا هيلع لدي ال امهعومجم نم لولدم جارختساو نيليلدلا

 دعب لإ نأشلا تاذ لئاسملا ىف ا ىضمي اال ناك اذلو «هدارفناب

 .ةملظ ةرازغو كاب ني و نال .هتروأشم

 همحر نسحلا نع «ديمح نع «ةملس نب دامح هاور ام :هداهتجا نمو

 اهلعجف .هتأرما لهأ هذخأف ءارفس دارأو ةأرما جوزت ًالجر نأ ىلاعت هللا

 .ءيشب اهيلإ ثعبي ملو لجألا ءاجف ءرهش ىلإ اهتقفن ثعبي مل نإ ًاقلاط
 اهلعج ىتح هومتدهطضا :لاقف هنع هللا يضر يلع ىلإ هومصاخ مدق املف

 ةلزنم كلذ ههجو هللا مرك يلع لّزنف :ميقلا نبا لاف .هيلع اهدرف ءًاقلاط
 هرفس ىلإ صلختلا دارأ امنإو هتأرما قالط دري مل ثيح دهطضملا

 . "”هتأرما قالط دري مل امهنم لك دهطضملاو فلاحلاف ءفلحلاب

 دقاع وأ ءفلَح نمل قالطلا موزل مدعب مُكْحَي ناك هنأ رثألا رهاظف
 يف مزح نبا لاق .ةلبانحلا ضعبو ةيرهاظلا كسمت هبو .ءطرش ىلع

 قالط هب عقي الو «ثنح وأ هدب ءاوَس مزلي ال قالطلاب نيميلا :«ىلحُملا»
 ناسل ىلع ىلاعتو كرابت هللا عرش امك الإ نيمي الو هللا رمأ امك الإ
  ةباحصلا , نم فلاخم هل ُمَلْعُي الو- بلاط يبأ نب يلع اذهف :لاق ءهلوسر

 نوضقي ال 0 (هفنصم» يف قازرلادبع هاور امك سواطو ء.حيرشو

 نبا ىلوم ةمركع كلذ هنع يور نممو :«نيعقوملا مالعإ» يف لاق
 د1 م ع م م سم

 )١( «نئسلا) يف يقهيبلا هاور )550-17555/8(.

 .ةنونجملاو ةريحملا مجرُي ال باب ءدودحلا باتك «ًآقيلعت يراخبلا هاور (؟)

 )( نيعقوملا مالعإ )49/5(.
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 هنم دجو .«فلسلا نع لوقنملا لمأت نمو :لاق .امهنع هللا يضر سابع

 رهاظو «سواطو ءةمركع وهو «قالطلا عوقو مدع يف حيرص وه ام

 نبا وهو فقوتلا يف حيرصو ءحيرشو يلع نع لوقنملا وهو ءطقف
 دهاامتف الإ ءدحاو يباحص نع رثؤي الف .عوقولا يف حيرصلا امأو «ةنيبع

 نع تباثلا لب ءرذ ب نع لوقنملاك طرشلا دنع عوقولا ةدارإل لمّتخُم

 «قالطلا نم ذوفنلاب ىلز] وفعلا قتعلا ةروص يف عوقولا مدع ةباحصلا

 .روث وبأ هيلإ بهذ اذهلو

 يف فقوتف ؛هيلع ةمألا عمتجت نأ الإ هلثم قالطلا نأ سايقلا :لاقو

 وهو «قالطلل نيعقوملا رثكأ رذع اذهو :لاق .عامجإلا مهوتل قالطلا

 هلال باتكلا يف سيل هنأ مهفارتعا عم .عوقولا ىلع عامجإلا نأ مهنظ

 .هرظناف كلذ ةيرقت يف لاطأ مث :عوقولا يضتقي ام ميحببعلا سايقلاز

 هب جتحي مل ةملس نب دامح نإف .لولعم ه هركذ يذلا يلع رثأ : ْتْلُق

 وهف :جيرلاك نسحلا ليسارمو قسد نسحلاو ديمحو «يراخبلا

 نم نأو «نيميلا ىلع حيحصلا نسايقلا :ةمئالا: نوهمكل  ةححنو « فيعض

 اهنع لوزت يك ةأرملا قح هب قلعت قالطلاو «رارقإلاك همزل اهنم ًائيش مزتلا
 ًافالخ حيحص رارقوإلا ىلعو نيميلا ىلع قالطلا سايقف «لجرلا ةرطيس

 . ملعأ هللاو «ميقلا نبال

 ()(أطوملا» يف ام هه ةَدريف «يباحص نع رثؤي ال هنإ : ميقلا نبا لوق امأو

 نباو هنباو رمع نع ًاغالب ؛ .حكني ملام قالطب لجرلا نيمي يف ءاج ام يف

 مث اهحكني نأ لبق ةأرما قالطب لجرلا فلح اذإ : مهلا يفر ةرعص

 همزلي ءاهحكن ناك اذإ هنأ د دا ا كلذ نأ مثأ

 سايقلا ركنُي يذلا مزح نبا يأر ىلع الإ ءىرحأ باب نم نيميلا
 هيلع نيركنملا نم هسفن ميقلا نباو «ذوذشلا ةياغ وهو «يورحألا

 هنأل ا ا معلا لارقا نإ : نعفاشلا لزق اههعوف لاتتلا اق

 ناك نيذلا ةباحصلا نم ريثك تامو ةفوكلا ىلإ جرخ ءرمألا هيلإ لآ امل

 )١( حكني مل ام قالطب لجرلا نيمي باب «قالطلا باتك ءأطوملا )085/5(.
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 ةَذَجلا ةلأسم ىف قيدصلا لعف امك .مهنوريشتسي مهيلع هللا ناوضر ةثالثلا

 ةباحصلا نم ريثك لوق «ةثالثلا نم لك لوق ناكف «نوعاطلا ةلأسم يف رمعو

 امهنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع مامإلا نب نسحلا مامإلا

 مشاه نب بلطملادبع نب بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا دمحم وبأ وه

 «نيملاعلا ءاسن ةديس نباو كلا 0 بابش ديسو هِي هللا لوسر طبس
 .ءاّسكلا لهأ سماخو «نيدشارلا ءافلخلا سماخو

 دهاشو («ةّوبنلا ةسردم يف ّبرتو «يحولا تيب يف نسحلا مامإلا أشن

 . هنع ىئورو هلي ىفطصملا هدج

 جا ةايكحلا لها رلا نيسرأ هدم اعمر يف نسحلا مامإلا عيوُب

 فرشو ؛«نيملسملا نيب هناكم ةعفرل ريغ نم اهب ٌقحأ وهو يلع مامإلا
 :هلوق يف لك هللا لوسر هدج ةزجعُم هب تققحتو «يملعلا هزكرمو ِهِبسَن
 رهشأ ةتس ةبارق اهنم نسحلا مامإلل ناكف «''"(ةنس نوثالث يدعب ةفالخلا»

 . مهنع هللا يضر يلعو نامثعو رمعو ركب يبأ تاونس دعب اهل ًاميمتت
 .ةنس نوثالثلا لمكت امهنع هللا يضر ىلع نب نسحلا ةفالخبو

 ةباحصلا ءاملع دحأو نيدشارلا ءافلخلا دحأو نيملسملا ديس اذهب وهف
 . مهئارآ يوذو مهئاملحو نيدهتجملا

 ركذ نأ دعب «مهقوقحو تيبلا لهأ لضف» هتلاسر يف ةيميت نبا لاق
 رخآ ناكف "اكلم ريصت مث ةنس نوثالث ةفالخلا» :فيرشلا ثيدحلا
 .ةيواعم ىلإ رمألا هنع هللا يضر هلك هللا لوسر طبس 17 نيح نيثالثلا
 مامإلا هيف لزانت يذلا حلصلاب رمألا ىهتنا مث «كولملا لوأ ةيواعم ناكو

 ًابلط رمألا ملسو .«مكحلا كرتو ةعيبلا دعب 0 نع ةيواعمل نسحلا

 )١( نابلب نبال (نابح نبا حيحص بيترتب ناسحإلا) «نابح نبا حيحص» 58/9)59:5(.

 دمحأ دنسم (؟) 80/ 7١١)؟5١51١7(.



 مهضارعأل ًاظفحو نيملسملا ءامدل ًآنقحو «لمشلا ماثتلاو ةملكلا عامتجال

 ءدهعلا كلذ يف لجر مظعأ نم خيراتلا يف رارق مظعأ اذهو .مهلاومأو

 يف ناكو .ه١5 ماع وهو «ءةعامجلا ماعب ماعلا كلذ رهتشا كلذلو

 . ماعلا كلذ نم لوألا عيبر رهش نم نيرشعلاو سماخلا

 هاور اميف ِعكلَك هلوق نم ةيوبنلا ةزجعملا تققحت حلصلا اذهو نسحلابو

 لبقي وهو هعم يلع نب نسحلاو ربنملا ىلع كك يبنلا تيأر :لاق ةركب وبأ
 حلصي نأ هللا لعلو ءديس اذه ينبا نإ) :لوقيو ةرم هيلعو ةرم سانلا ىلع

 ,””فراغبلا هاور .«نيملسملا نم نيتئف نيب هب

 نإ ؛سانلا اهيأ) :لاق امم ناكف ةفوكلا يف ًابيطخ ماق هلزانت دعبو

 هتملس رمألا اذه نإ ءروجفلا قمحلا قمحأو «ىقتلا سيكلا سيكأ

 نأ امإو «هقح ذخأف ىنم هب قحأ ناك لجر قح نوكي نأ امإ «ةيواعمل

 مركأ يذلا هلل دمحلا ءاهئامد نقحو دمحم ةمأ حالصل هتكرتف يقح نوكي

 . "'”(مكرخآ ءامد انب نقحو مكلوأ انب

 نسحلا تيأر :لاق بزاع نب ءاربلا نع حيحصلا يف ملسمو يراخبلا ىور
 . "”(هبحأف هبحأ ينإ مهللا» :لوقي وهو كك يبنلا قتاع ىلع يلع نبا

 يبنلا جرخ :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا نع ًاضيأ ملسم ىورو

 مث «هلخدأف يلع نب نسحلا ءاجف ءدوسأ رعش نم لّحرم طرم هيلعو هل
 هلخدأف يلع ءاج مث ءاهلخدأف ةمطاف تءاج مث هعم لخدف نيسحلا ءاج

 مكرهطيو تيبلا لهأ سجرلا مكنع بهذيل هللا ديري امنإ) :لاق مث
0 

 ىفو (امهنع هللا يضر نيسحلاو نسحلا بقانم) باب (ةباحصلا لئاضف) يف يراخبلا )١(

 6 انيحماا ودخل ساحل ١ كو ره هلرقو نجس ينبا :ِهلكك يبنلا لوق) باب (حلصلا)

 . 371١/7 يبهذلل «ءالبنلا مالعأ ريس» (؟)

 نيسحلاو نسحلا بقانم باب .ِبإي يبنلا باحصأ لئاضف باتك «يراخبلا حيحص 00

 «نيسحلاو نسحلا لئاضف باب (ةباحصلا لئاضف باتك) ملسم حيحصو (717/9)

(5170). 

 .(5175) ِوَلِلَي يبنلا تيب لهأ لضف باب «ةباحصلا لئاضف باتك ءملسم حيحص (4)
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 :لوقي وهو نسحلا لمحي هنع هللا يضر ركب وبأ ناكو

 يلعب هيبش سيل  يبنلاب هيبش يبأب
 . ''"كحضي ىلعو

 ناك امهنع هللا يضر يلع نب نسحلا نأ هدنسب ركاسع نبا جرخأ
 يفشي امب ملكتيو هلوح سانلا عمتجيو هو هللا لوسر دجسم يف سلجي
 .نيلئاقلا ججح عطقيو نيلئاسلا ليلغ

 نع هلأسي نسحلا مامإلا ىلإ هنع هللا يضر يرصبلا نسحلا بتكو
 :لوقي هيلإ بتكف ءردقلاو ءاضقلا

 هبنذ لّمَح نمو ءرفك دقف هرشو هريخ هردقو هللا ءاضقب نمؤي مل نم)
 هنأل «ةبلغب ىصعي الو ًاهاركتسا عاطي ال ئلاعت هللا نإو ءرجف دقف هّبر

 مل ةعاطلاب اوملع نإف .مهردقأ ام ىلع رداقو ؛مهكلم امل كلام ىلاعت

 ىلع مهربجأ يذلا وه سيلف اولعفي مل نإف اولمع ام نيبو مهنيب لحي
 مهلمهأ ولو «باقعلا مهنع طقسأل ةعاطلا ىلع قلخلا ربجأ ولو «كلذ
 نإف ء«مهنع اهبيغ يتلا ةئيشملا هل هللا نكلو «ةردقلا يف زجع كلذ نإف
 .(مهيلع ةجحلا هلف ةيصعملاب اولمع نإو «ةعاطلاب اولمع
 فصتنم يف ًامومسم ًاديهش هنع هللا يضر يلع نب نسحلا مامإلا تام دقو
 .ةيوبنلا ةرجهلا نم 5١ ماع ىلوألا ىدامج

 رع ع وج

 نيسحلاو نسحلا بقانم باب لي يبنلا باحصأ لئاضف باتك ؛يراخبلا حيحص )١(
 .(؟"و/ )0 امهنع هّللأ ىضر
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 يلع نب نيسحلا مامإلا

 امهنع هللا يصر

 نب بلطملا دبع نب بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا هللا دبع وبأ وه

 ءارهزلا ةمطاف نيملاعلا ءاسن ةديس نباو لَك مظعألا لوسرلا طبس مشاه

 هللا يضر ةنجلا لهأ بابش ديسو بلاط يبأ نب يلع مالسإلا سراف نباو

 .هاضرأو هنع

 ةرونملا ةنيدملا يف ةرجهلا نم عبرأ ةنس نابعش نم سماخلا يف دلو

 ا سنأ لاق امك ِهلِلك هللا لوسر هدجب سانلا هبشأ ناكو

 نع ىور دقو «فيرشلا يوبنلا تيبلا لالظ يف نيسحلا مامإلا أشن

 .مهريغو ءارهزلا ةمطاف همأو يلع هيبأ نعو ِةِكَي هدج

 رباكأ هيلإ عجري ءةنسلاو باتكلاب املاع ًادهتجم نيّدلا يف ًايهقف ناكو

 يف مهيلع لكشي وأ نيدلا رومأ نم مهنع بيغي دق اميف نيعباتلاو ةباحصلا

 بلاغ نب رشب نع هدنسب «باعيتسالا» يف ربلا دبع نبا ىور ءهماكحأ

 لوقت ام ؛هللا دبع ابأ اي ل :لاق

 نيذلا موقلا ىلع :نيسحلا مامإلا باجأف ا م

 ؟يبصلا هي م : هلأس مث ءمهعم لتاق وأ مهناعأ

 كريخلا قرع هلأس مث .هقزرو هؤاطع هل بجو ا اذإ :مامإلا لاق

 ,ةلوأتو ا برشف تبلحف ةقان يأ هل ةحقلب مامإلا اعدف ءامئاق

 ناك هنأ ريغ ةباحصلا نم ىوتفلاب لكك يبنلا دعب ماق نميف دودعم وهو

 بر نع نيعقوملا مالعإ) يف ةيزوجلا ميق نبا لاق .اهيف نيلقملا نم

 الإ ا رعب ال ايتفلا نولوقي نم ةباحصلا نمو :«نيملاعلا

 ءادردلا وبأ مهنمو .«كلذ ىلع ةريسيلا ةدايزلاو ناتلأسملاو ةلأسملا

 . يلع نب نيسحلاو حارجلا نب ةديبع وبأو

 ةوعدلاب ًامئاق ملعلا رشن ىلع اصيرح نيسحلا مامإلا ناك اذكهو

 )١( نيسحلاو نسحلا بقانم باب ديلي يبنلا باحصأ لئاضف باتك يراخبلا )11758(.
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 لوح نومحازتيو . هسلجم ىلع سانلا لبقي .ىلاعت هللا ىلإ داشرإلاو

 دارأف بعلي ناملغلا عم نيسحو موقلا مامأ هع هّللا لوسر لبقتساف

 لعجف ةرم انهاهو ةرم انهاه رفي يبصلا قفطف هذخأي نأ ِةْلكك هللا لوسر
 هافق تحت هيدي ىدحإ عضوف :لاق هذخأ ىتح هكحاضي لَك هللا لوسر
 نم انأو ىنم نيسح» :لاقف : هلبقي هيف ىلع هاف عضوف هنقذ تحت ىرخألاو

 . 7"2(طابسألا نم طبس نيسح ًانيسح بحأ نم هللا بحأ نيسح

 . '"9«ايندلا نم ىاتناحير  نيسحلاو نسحلا يأ-

 :لوقيو نيسحلاو نسحلا لمحي وهو هلك يبنلا ديز نب ةماسأ ىأرو
 . "”(امهبحي نم بحأو امهبحأف امهبحأ ينإ مهللا «يتنبا انباو يانبا ناذه»

 . «ةنجلا لهأ بابش اديس نيسحلاو نسحلا»

 مرحم نم رشاعلا ءاروشاع موي ةملظملا ءالبرك برح يف اديهش لتقف
 .ه'"١1 ةئس

 يذلا ءاروشاع موي وه يذلا مويلا نأ كلذ نمو :ةيميت نبا خيشلا لوقي
 يديأ ىلع ةداهشلاب ةنجلا لهأ بابش يديس دحأو «هيبن طبس هيف هللا مركأ
 مظعأ نم ةميظع ةبيصم كلذ ناكو ءءايقشألاو ةرجفلا نم هلتق نم
 . "مءالسإلا يف ةعقاولا بئاصملا

00 

 .يبهذلا هقفاوو ءهححصو ١و6 /* مكاحلل «كردتسملا» ()

 نيسحلاو نسحلا بقانم باب يبنلا باحصأ لئاضف باتك .يراخبلا حيحص )00

 .(7767) مقر ءامهنع هللا يضر

 .(717/59) نيسحلاو نسحلا بقانم باب «بقانملا باتك .يذمرتلا نئس (9)

 .(7754) مقر قباسلا ردصملا (5)

 .79:ص ؛ةيميت نبا خيشلل مهقوقحو تيبلا لهأ لضف (5)
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 ءاتفإلاو هقفلاب نيرهتشملا ةباحصلا نم مالعأ

 نيعباتلاو لب «ةباحصلا مالعأ نم دّدَع ءافلخلا نمز يف رهتشا دقو

 ْ :مهنمف ءاتفإلاو هقفلاب

 ةقيدصلا ةشئاع نينمؤملا مأ
 امهنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأ تنب

 ءنيّدلا رطش انل تور يتلا ةمألا ءاسن ُهَّدِعَأو ءلكي هللا لوسر جوز

 ناكو .ًابرغو ًاقرش يمالسإلا ملاعلا لب «حاحصلا بتك اهيواتف تألم

 رظانت تناكو ءاهيأرل نوعجريو اهنوَتْمَتْسَي مهمالعأو ةباحصلا رابك

 نب هللادبعو «ةريره يبأ ىلع تدر ةرم نم مكف .«مهيلع درتو مهءاملع

 جاوزأ ٌبحأ يهو !؟ال ملو «مهريغو مهنع هللا يضر سابع نباو ءرمع

 تملعو تدهاش لب ءآرضحو ًارفس ُهترَّضَح .لوسرلا ىلإ لي لوسرلا

 .طابنتسالاو ىوتفلا يف بئاصلا يأرلا اهل ناكو ءاهريغ هيلع علطي ملام

 هللا يضر ريبزلا نب ةورع اهيف لاق دقو ءمهمايأو برعلا راعشأل ٌةظفاَح

 الو «ةيلهاجلا مايأب الو .ضئارف الو ءءاضقب ملعأ دحأ نكي مل :امهنع

 .اهنع هللا يضر ةشئاع نم رعش الو «بطب

 نيفراعلا «فلألا قوف اوور نيذلا يوبتلا ثيدحلل نيرثكُملا دحأ ىهو

 همن نس كيقرت «لخملا اذه:اههي آل ةعساو ايكو: .هققلاو حفلات

 اذه انّيز .ميظع ماقمل اهزارحإو ءافلخلا نمز اهيواتف راهتشالو . نيسمخو

 . قحأ هلبق رصعلاب يهف اآلإو ءاهتمجرتب رصعلا

 امهنع هللا يضر

 ًاثيدح نيتس وحن اهل ءاهنع هّللا يضر نيمألا يبنلا جورو نينمؤملا 1
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 يف ةروكذم واتف اهلو «مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا اهجوز نع اهيورت
 . ثيدحلا بتك

 ةفعس هنأ: رك 3 نع 2)ملسم حيحص١» يف ام :اهداهتجا نمو
 نم هللا بواب :اهنع هللا يضر ةصفح دنع لوقي ٍلك يبنلا
 .هللا لوسر اي ىلب :تلاق «اهتحت اوعياب نيذلا ٌدحأ ةرحشلا باحصأ
 .[ا/١ ةيالا .ميرم] «اًهراو الإ كَم نِإَو # ٠ :ةصفح تلاقف ءاهرهتناف

 ُرَدَبَو وقت َنِذَلا يسن مثا# :لجو رع هللا لاق دق» :ك يبنلا لاقف رم هم 0 5
 اهدشرأف ديعولا مومعب تكسمت ١/[ ةيالا «ميرم] « اًثج ايف تييِلبلقلا
 نأو «ءةنّسلا لهأ بهذم لصأ ىلإ داشرإ وهو «ءصصخملا ىلإ هلي يبنلا
 . ةلزتعملل ًافالخ  ةيهمخم ةيفولا تامومع

 اهقلط نيح هلك يبنلل مالسلا هيلع ليربج لاق امك ةماّوق ةماوص تناك
 ىلع تق دبا يضر مع ينبح يتلا يهو ءاهدرف ءاهتعجرب هرمأو
 ةبتاك تناكو :نيعبرأو ىدحإ ةنس تيفوت «ةافولا هترضح نيح فحصملا
 .روكذملا فحصملا ريغ اهنع هللا يضر فحصم اهلو ةئراَق

 يراجّتلا يجرزخلا يراصنألا كلام نب سنأ
 ةهنع هللا ىصر

 .قهارم وهو ربيخ دهش هنأ «يراخبلا» يفو هل هللا لوسر مداخ

 نم .فلألا مهثيداحأ تزواجت نيدلا غ نيرثكملا كوع وهو ءاهدعبام دهشو

 هللا لوسر مدخ دقو !؟كلذك نوكي ال فيكو .مهمالعأو ةياحصلا ظافح

 نير .ملعتلا نمز يف نينس رشع

 .(؟195) ةرجشلا باحصأ لئاضف نم باب «ةباحصلا لئاضف باتك ءملسم )١(
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 يسودلا رخص نب نمحرلادبع ةريره وبأ
 هيع هللا ىصر

 نيذلا ةباحصلا مالعأ نم وهو ءاهدهشو «رجاه هيفو 2« ربيخ ماع ملسأ

 فيو قالا: ةيبيعت ل 'مداججإلا ةعيرشو ديك هللا لوسر ةنس اوظفح

 ىلع ةياور ةباحصلا رثكأ وهف ءاثيدح نوعبسو ةعبرأو ةئم ثالثو

 . قالطإلا

 رشتناف سمن ةئم نامث ظافحلا تاقثلا نم هنع ىور :يراخبلا لاق

الا نم بالطلا دصقم ناكو . ةنيدملاب هماقم بلاغ ناك ذإ ( هئيلح
 . قاف

 نيسلا و ثيدحلا بتك ىف ةروكذم ماكحأو واتف ةريره يع نع َلقنو

 يف لب .هقفلا يف ًارثكُم نكي مل نإو ء ءاهقفلاو نيتفملا نم دودعم وهف

 ال نأ سمشلا رضي الو !ءاهقفلا نم سيل هنأ معز نمل فال ةياورلا

 هل نع اذإ ةنيدملا ىلع هفلْخَتْسَي مكحلا نب ناورم ناكو .ليلع اهاري

 .ةنس نيعبسو ناأمث نع «نيسمخو عست ةنس يفوت ء رفس

 يشرقلا يمهسلا صاعلا نب ورمع نب هللادبع
 امهنع هللا يصر

 ةئم عبس هل .مهظافحو مهئاملعو ةباحصلا دابع نم ناكو «هيبأ لبق ملسأ

 بلط راد نكت مل يتلا رصمب هماقمب هملع نم ريثك عاض دقو « ثيدح

 ءيش يف ةسايسلا تلخد امو « هيبأ عم ةسايسلاب هلاغتشا عم .كاذ ذإ ملعلا

 قدا الإ

 ا علل «يتخأ نبا اي :ريبزلا نب ةورعل اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق

 يبنلا نع لمح دق هنإف ءهلأساف هقلاف ؛ .«جحلا ىلإ انب ٌراَم ورمع نب هللادبع

 , "لش يف كتيدخلا .ًاريثك ًاملع دك

 .(؟5 511/59 هتضبقو ملعلا عفر باي .ملعلا باتك «ملسم )1(
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 رثكأ دحأ هلك يبنلا باحصأ نم ام : هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 الو بتكي ناك هنإف ءورمع نب هللادبع نم ناك ام لإ يه هنع اند

 . نيتسو سمخ- ةنس يفوت بنتك

 ىجرزخلا يراصنألا بويأ وبأ

 هيع هللا ىصر

 كك يبنلا لزن هرادبو كك يبنلا عم اهلك دهاشملا دهش ءُيردَب ٌئئبقع
 دودعم وهو «ةيهقف لاوقأو واتف هلا .فروتشلا هل رم قي نأ ىلإ ةيينملاب

 :ًاثيدح نيسمخو ةئم ّدْنِيَي يبنلا نع ىور « مهيتفمو ةباحصلا مالعأ نم

 اهب هربقو «ًايزاغ ةينيطنطسقلا جراخ نفدو «نيسمخو نينثا ةنس يفوتو

 .لوبناتسا يف مويلا فورعم

 ةيلالهلا ثراحلا تنب ةنوميم نينمؤملا هَ

 هزم :تلزن اهيفو ءاهب لخدو هلي هللا لوسر اهجوزت ةأرما رخآ
 اهيلع 0 يتلا يهو 6. ةيآلا «بازحألا] 4 يل اهسْفَن ٌتبهو نإ ةَمِمْؤَم

 .هل ةيصوصخ كلذ نإ : ليقف ")«حيحصلا» يف امك ٌمِرْحُّم وهو للك يبنلا

 لع هنأ اهسفن اهنع هللا يضر ةنوميم نع ةياور يف امك . كلذ ريغ : ليقو

 ينعي (مرحم) ليقو «نيعبرأو فين ةنس تيفوت ,"لالح وهو اهيلع دقع

 . مرحلا ضرأ يف

 )١( ملعلا ةباتك باب ,ملعلا باتك «يراخبلا هاور )١١(.

 )( .ملسمو .(18790) مرحملا جيورت 7 .ديصلا ءازج باتك «يراخبلا ؛ هيلع قفتم

  2مرحملا حاكن ميرحت باب ءحاكنلا باتك ؛ملسم هاور )١451١(.
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 يشرقلا يرهُزلا صاقو يبأ نب دعس
 هيك هلل يصر

 مهرخآو ء«ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا دحأو «.مالسإلا يف ةعبّس عباس

 هسراوفو مالسولا داوق دحأو «هّنلأ ليبس يف مهب ىمهمر نم لوأو ًاتوم

 حتافو ةفوكلا سسؤمو سرفلا ةلود ديبم ةيسداقلا لطب وهو :نيروهشملا

 .اهدعب امو اردب دهشو دك يبنلا لبق رجاه «قارعلا

 .ةيواعمو ىلع برح ةدم هتيب ىف

 يشرقلا يودعلا ديز نب ديعس
 هنع هللا ىضر

 هللا يضر رمع نأ امك .هتخأ ىلع ٌهرهصو باطخلا نب رمع ٌهمَع ُنبا

 هللا يضر رمع مالسإ ببس وهو ءرمع لبق ملسأ .هتخأ ىلع ٌهرهص هنع

 ًاردب دهشي مل ٠ «نيلوألا نيرجاهملا نم ناك .هتيب يف ملسأ دقف ءامهنع

 ةيرشملا ةرشعلا لخأ وهو ءاهدعب ام دهشو ءاهيف مهسب هل برض نكلو

 ةفالخلا لعج نيذلا ةتسلا يف امهنع هللا يضر رمع هلْخّدي ملو .ةنجلاب

 ةفالخلا ريصت الأ دارأ «يربطلا هاور امك - هنم هتيارقل - مهنيب ىروش

 .نيسمخو فين ةنس يفوت «ةيرحلا مامتب ةيباختنا ةيروش ىقبت لب «ةيثارو

 يشرقلا يدسألا ماوعلا نب ريبزلا

 هيع هللا ىصر

 رجاه «ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا دحأ «.هتمع نباو ِلِكك يبنلا ٌييراَوَح

 ايا



 َلَس نم لوأ وهو هلك هللا لوسر اهازغ ةوزغ نع فلختي ملو «نيترجهلا

 يبأ نب رفعجو «ةزمح :مهو ًالجر رشع انثا مالسإلا يف نويراوحلاو

 نب كديعس ادع أم ةرشعلاو « مهنع هللا ىصضر نوعظم نب نامثعو « بلاط

 هللا يضر مهنيب ىروش ةفالخلا رمع لعج نيذلا ةتسلا دحأ ريبزلاو .ديز

 راجتلا دحا وهو « ضار مهنع وهو د هللا لوسر يفوت نيذلا « مهنع

 مهتنامأو مهلامب مالسإلا اوعفن نيذلا نيروهشملا ءاينغألاو نيظوظحملا

 .مهربو مهتاقدصو

 عابسلا يداوب ًاردغ «نيثالثو تس ةنس يفوت ءآثيدح نوثالثو ةينامث هل

 . امهنع هللا يضر ةشئاعو يلع برح نمز ةرصبلا برق

 ,ىشرقلا يمبتلا هللاديبع نب ةحلط

 ةقيسلا - نفعا وب: ةنحتلاب ةيرتتسسلا ةرشعلا دحأو ةيلخأ نم نماث

 ءالب دحأ موي لبأو ءمهسب هل برضف ءرذعل ًاردب دهشي مل «نييروشلا
 للك يبنلا هب اوبرض مهسل هديب ضرعت دقو «هسفنب ِهِكَي يبنلا ىدفو ًاميظع
 لامعأب مالسإلا اوعفن نيذلا نيظوظحملا ءاينغألا دحأ وهو «ءالش تناكف
 ةتلغ تناكو «نيثالثو تس ةنس لمجلا ةعقو يف يفوت ءًاعم فيسلابو رّبلا

 .موي لك مهرد فلأ

 ةحلط :ِِلَي ىبنلا امس ىتح لثّملا هدوجب ْبَرْضُي ًاميظع ًاداوج ناكو
 ا 0 لا

 يجرزخلا يراصنألا ورمع نب هللادبع نب رياج
 امهنع هللا يصر

 ءاملع..نم..«ةووخ ةرتشع: عت هلك ىلا عمار غو« ةنئانلا ةقفلا دهت
 نيدو نوغيراورةشب نييحو هيد كلا هلو نيرتكللا مهظاّقحو ةباحصلا
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 نامث ةنس يفوت ؛ ءملعلا هنع ذخؤي يوبنلا دجسملا يف ةقلح هل تناكو

 رشا دك دقو نيا عبر أ نه نيعسو

 0 لات ىو ملل
 ينزاملا ناوزغ نب ةبتع

 هنع هللا ىضر

 نيترجهلا رجاه «نيلوألا نيقباسلا يف «مالسإلا يف ةعبس عباس ناك

 رمع نمز ةرصبلا نيس يذلا وهو ءاهريغو اولي يل «نيتلبقلل ىلصو

 .'' ”ملسم يف يهو «ةريهش اهيف هتبطخو ءاهيلاو ناكو امهنع هللا يضر

 فدو 3 0 0 ا ا ينتيأر دقل دهب

 ا د يا

 هنع هللا ىصر

 نمو: :ديبعلا نم. هلسأ نم لوأو: ههنقتتا نيماو..قلك هللا لاويضر نوم

 وهو «ةريهظلا يف ةكم رجح ىلع هللا تاذ يف شيرق هتبذع نمم « ةشبحلا

 هللا يضر هقتعأو ركب وبأ مهنم هارتشا ىتح .دحأ ءّدحأ :هلوقب اهاظل درر

 مث ءاهلك دهاشملاو 000 .مهدابعو ةباحصلا داهز نم وهو ءامهنع

 قتعأو انديس ركب وبأ : هنع هللا يضر رمع لاق .ًاملَعُمو ًايزاغ قشمد نكس

 اهيف 5 ةرم لإ ولك هللا لوسر ةافو دعب ناذألا نم عنتماو .انديس

 نيرشع ةنس يفوت ءاهّمِتُي ملف ءاكبلاو ٌجيِحَّضلا الع نذأ املف ةنيدملا

 .(؟59517/) قئاقرلاو دهزلا باتك ءملسم )١(
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 ينهجلا رماع نب ةبقع

 هنع هللا ىصر

 نم ٌةعاَمَج هنع ىورو ءاريثك ُهِلَي يبنلا نع ىور .روهشملا يباحصلا

 عمج نم دحأ وهو ءًائراق ناك «مهنع هللا يضر سابع نباك ةباحصلا

 ضئارفلاب اقلاع ناكو «نامثع فيلأت ريع ىلع فتحصم هلو «نآرقلا

 .ةيواعم نمز رصم ىلوت «ًاغيلب ًابتاك «ءناسللا حيصف ًارعاشا .هقفلاو

 حيحص) ىف امك همالك نمو ءاهريغو ةيقيرفاو ماشلا حوتف رضحو

 ةنس يفوت .نظلاب نوملكتي نيذلا ينعي «نيناظلا لبق اوملعت :2'”(يراخبلا

 . نيسمحو نامت

 وع
 ما و

| 

 2# و 7 5 َ

 مهئاهقفو ةباحصلا ءاملع نم ناكو «تاوزغ دهشو ربيخ مايأ ملسأ

 هنع هللا يضر رمع هثعب ءاثيدح نيثالثو ةئم ِهلَك يبنلا نع ىور .مهتاضقو

 . ضئارفلا ميلعت باب ء« ضئارفلا باتك ءًاقيلعت يراخبلا هاور 0010
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 .هافعأف «ىفعتسا مث ءاهب دايز هاضقتسا مث «ةرصبلا لهأ هقفيل

 لزن نمم ةباحصلا نم دحأ نارمع ىلع مدقت نكي مل :نيريس نبا لاق
 . نيسمخو نيتنثا ةنس يفوت «ةنتفلا لزتعا نمم وهو «ةرصبلا

 يلع وبأ «ينزّملا راسي نب لقْعَم
 هنع هللا يضر

 ىور .نميلا يف د يبنلا هأضقتسا نممو «ناوضرلا ةعيب لهأ نم

 .ةرصبلا لزن «هريغو نيصح نب نارمع هنع ىور «.ًاثيدح نيثالثو ةعبرأ

 هللا يضر رمع رمأب لقعم يداو :اهل لاقي كانه ةعرت رفح يذلا وهو

 .ةيواعم ةفالخ يف يفوت ءامهنع

 أ 2

 يفقثلا ةدلك نب ثراحلا نب عيفن ةركب وبأ

 هنع هلا ىصر

 هل هراصح دنع فئاطلا نم ِةَي يبنلا ىلإ لزن نم لوأ «ليلج يباحص
 ءاملع نم «ًاثيدح نوثالثو نانثاو ةئم هل .كلذل ةركب ابأ :ُهاّنكَف «ةركبب

 ب اهفلا

 هللا لوسر باحصأ نم ٌّدحأ ةرصبلا ُنكسَي نكي مل :يرصبلا نسحلا لاق

 نمم ناكو .مهنع هللا يضر ةركب يبأو «نيصح نب نارمع نم لضفأ هلك

 .نيسمخو ىدحإ ةنس ىفوت «ةنتفلا لزتعا

 داع داع داع دلع د
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 نيدشارلا ءافلخلا مايأ ى وتفلاب اورهتشا نيذلا نوغعباتلا

 كلذ نم ًابيرقو ْ

 هنع هللا يصر

 ٌيلَع مث «ءةفوكلا ىلع هنع هللا يضر رمع هاضقتسا «'!ٌمرضْخُم

 نيتس ةدم جاجحلا نمز ىتح ًايضاق لزي ملو ءهدعب نمف هنع هللا يضر
 0 «نيعبسو سمخ ةدم :ناكلخ نبا لاقو «ةنس

 جاجحلا ىفعتسا مث ء«ريبزلا نبا ةنتف يف مكحلا نم اهيف عنتما «نينس
 ءمكحلا يف ةايوط ةدم هذهو «تام نأ ىلإ نينثا نيب ضقي ملو «هافعأف

 .هدعب ضاقل اهلثم نكي مل
 نأ :هايإ هنع هللا يضر رمع ةيلوت ببسو «ءايكذألا ءاملعلا ةلج نم ناك

 رمع لاقف «لجرلا همصاخف بطعف «موس ىلع لجر نم ًاسرف ىرتشا رمع
 ًاحيرش ىضرأ ينإ :لجرلا لاقف .ًالجر كنيبو ينيب لعجا :هنع هللا يضر
 ُهّدرَت ىتح ٌنِماض هل تنأف «اميلس احيحص هتذخأ :حيرش لاقف .يقارعلا

 كلل احنا ام: الئاق ءايضوأو ًايفاق ةينرن «ةنيكح هرجفأت اميلس اصيح
 نمف «هللا باتك يف كل نبتسي مل نإف .هنع لأست الف هللا باتك نم
 . كيأر دهتجاف ةنّسلا يف هدجت مل نإف «ةنّسلا

 ًاضيأ ناكو ءءاضقلاب سانلا ملعأ ناك :ىلاعت هللا همحر يبعشلا لاق

 يلع عجر دقو «مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا رظاَنُي ناكو ًاحيصف ًارعاش
 . لئاسملا ضعب يف هيأر ىلإ هنع هللا يضر

 ماسالا أولو :  ىلاعت هلوقب ًالدتسم اهدلول دلولا أ ثاريمب موي مكحو

 وهو ريبزلا نبا هيلإ بتكف [760 ةيالا «لافنألا] 4و نك يف ِضْعَب َلْوَأ ُهْسَمب

 .هري ملو ملسأ مث للك يبنلا نمزو ةيلهاجلا كردأ يذلا وه :مرضخملا )١(

 و١٠



 .هئاضق نع عجري ملف ءاهالومل ثاريملا لعجب هرمأيو هيلع َّذَي ةفيلخ

 .«هريسفت» نم لافنألا رخآ ىف يربطلا هاور ءاهنطب نينج اهقتعأ :لاقو

 نع نيئامثو عبس ةئنس : ليقو «نينامث و يفوت « ريهس م هلضفو هتهازنو

 ءاكللا ريك قو بل هنو

 يفوكلا يعخنلا سيق نب ةمقلع

 لبنأ ناكو ءهنع هللا ىضر دوعسم نبا ىلع هقفت ءٌمرْضَحُم «قارعلا هيقف

 تام «هنوتفتسيو هنولأسي ةباحصلا نم ًاسان تكردأ :سوباق لاق .هباحصأ

 يفوكلا ينادمهلا عدجألا نب قورسم
 هنع هللا يضر

 هللا يضر يلعو « رمعو ركب 0 نع قىور مرضخحم .ةودقلا مامإلا

 ههقف نم نيتكلل لقانلاو هنع هللا يضر رمع ةيوار وهو . مهريغو « مهنع

 ثالث ةنس يفوت «هريشتسي ناكو «حيرش نم ىوتفلاب ملعأ ناك ءهاياضقو

 . ةتسلا هل ىور ©« نيدسو

 يفوكلا يعخنلا سيق نب ديزي نب دوسألا
 هنع هللا ىصر

 هنعو «هريغو دوعسم نبأ نع لخأ .رابكلا ءاهقفلا دحأ ١ مرضحم

 هل ىور «نيعبسو عبرأ ةنس يفوت «هريغو نيعم نبا هقثو «هريغو ميهاربإ

 . ةتسلا
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 هنع هللا ىصر

 . سانلا هقفيل ماشلا ىلإ هنع هللا يضر رمع هثعب .ةيخحص هل نإ :ليق
 نوعباتلا هقفت هيلعو ءماشلا لهأ هقفأ :ىلاعت هللا همحر ربلادبع نبا لاقو

 هللادبع نب هللا ذئاع ىنالوخلا سيردإ وبأ
 هنع هللا ىصضر

 ناكو .ةباحصلا رابك نم عمس 2« نينح موي هلك يبنلا ةأايح يف دلو

 .نينامث ةنس يفوت .اهمالعأ رهشأ نمو ؛ماشلا لهأ يضاق

 يفوكلا يناملسلا ورمع نبا - حتفلاب - ةديبع

 نباو يلع نع ذخأ .ةنيدملا ىلإ ًامداق قيرطلا يف وهو قي يبنلا تام

 ناك :ىلاعت هللا همحر ةنييع نبا لاق .امهريغو امهنع هللا يضر دوعسم

 . ملعلاو ءاضقلا يف ًاحيرش يزاوُي

 رمع يأرو ييأر عمتجا :اموي هل لاقف هنع هللا يضر ىلعل ًايضاق ناكو
 كيأر :ةديبع هل لاقف .نهعيب تيأر مث «نعَبي ال نأ دالوألا تاهمأ يف
 تام «ةقرُقلا يف كدحو كيأر نم انيلإ ٌبحأ ؛ةعامجلا يف رمع يأر عم
 . ةتسلا هل جرخأ «نيعبسو نيتنثا ةنس

 يفوكلا يفعجلا ةلفغ نب ديوس
 هنع هللا ىضر

 تضفن نيح ةئيدملا مدق .مهمالعأو نيعباتلا دايك 0 ؛ مرضحم
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 يهو «ةعبرألا ءافلخلا نع ىورو .مالسلاو ةالصلا هيلع هنفد نم يديألا

 .ةتسلا هل جرخأ «( ةنس نوثالثو ةئام هلو «نينامث ةنس يفوت «ىمظع ٌةليضق

 ينادمهلا ليبحرش نب ورمع
 هنع هللا ىصر

 امهنع هّللا يضر يلعو رمع نع قور « مرضحم ؛«يفوكلا ةرسيم 0

 . نيتسو ثالث ةنس تام ءامهريغو

 يلذهلا دوعسم نب ةبتع نب هللادبع
 هنع هللا ىصضر

 هك كو اد اب 1 ب دم

 يدوالا نوميم نب ورمع

 هنع هللا ىصر

 هل تشتت ملو دي يبنلا ةأيح كردأ « مرضحم .يفوكلا ىيحي وبأ

 باتك» يف يبهذلا لاق .امهنع هللا يضر ذاعمو رمع 5 ىور ا

 ١ نيعم نيا هك «ةرمعو ةجح ةئم جح .ةفوكلا ءاملع 3 انك نم : (ولعلا

 . نيعبسو عبرأ ةنس تام ل
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 يفوكلا يدسألا - ًارغصم - شيبح نب ِّرِز . ِِع < ا هك.

 هنع هللا ىضر

 هنع هللا يضر سابعلا نعو ؛ نك انا ادع انتا لع ور 00
 هلو «نينامثو نينثا ةنس يفوت . ةتسلا هل جرخأ « نيعم نبا كف .مهريغو

 . ةنس نورشعو عبسو ةئم

 يفوكلا يروثلا مثيخ نب عببرلا
 هنع هللا ىصر

 ول : هنع هللا يضر دوعسم نبا لاق ل ٌمرضْخُم

 . نيدسو عبرأ ةنس يفوت . كبحأل دل يبنلا كآر

 يومألا مكحلا نب ناورم نب كلملادبع

 |: ناشحلا ءاهقفلا نم [ 1ك هتفالخ لبق ناك ء.روهشملا ةفيلخلا

 : ىلاعت هّللأ همحزر دعس را لاقو .(نيعقوملا مالعإ) 0 انهكأ ىوتفلاب

 وعنا وهو قي اعت وداعية عفوت قلاتللا نم ةلالقلا نق ناك
 يِرِهّزلا ةريعع ىورو .امهنع هّللأ يضر ةملس مأو ةريره ف نع قفىور

 .(درفملا بدألا» يف يراخبلا هثيدح جرخأ ءامهريغو ةورعو

 ىبراحُملا لاله نب دوسألا
 هنع هللا ىصر

 ذاعمو رمع نع ىور ءٌمرضَخُم «ليلجلا"ةيقفلا «يفوكلا ملَس وبأ
 . نينامثو عبرأ ةنس تام .مهريغو مهنع هللا يضر ةريغملاو

 .ريثك مهنود نمو «نيعباتلا رابك يف ٌريهاشملا ءالؤهف
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 نيدشارلا ءافلحخلا رصع ُهقف هب َرّيمَن 00

 اهماكحأ اورهظأف ءيوبنلا دهعلا يف لزنت مل لزاون لوزنب :ًالوأ
 هيف ممألا نم ريثك لوخدو ,مداسإلا ةرئاد عاستال عبات كلذو ء.طابنتسالاب

 عسوتلا ًادتبا كلذبف «كلذل ًاعبات هقفلا ناكف ؛«يبرعلا ندمتلا رصع ءادتباو

 . طابنتسالاو عيرفتلا يف

 ةدايزل ؛مهدعب نم عورف نم لقأ تناك ءاَموُعَرَف يتلا مهعورف :ًايناث
 يف اودهتجي يك ةيلقعلا روصلا مهضرف مدعل مث ء«مهدعب ةمألا ةرئاد عسوت

 امك «لعفلاب لزاونلا نم لزني ام مكح اوطبنتسا امنإو ءاهماكحأ طابنتسا

 طابنتساو روصلا ضرف نأ نوري اوناكو هّهْلي هللا لوسر دهع ىف كلذ ناك
 «سيفنلا تقولا غايضوب نيذلا نن لكمتلا نم"ةاهناكخا

 .ةسايسلل ًاعبات هقفلا نكي ملو .هقفلل ةعبات تناك ةسايسلا َّنأ :ًاثلاث ْ

 اههمق « ةيروتسد ةيروش تناك َدَعَألا نأل .ةرخأتملا نامزألا يف عقو امك

 ٍرْصَبَت نع الإ مكحلاو ىوتفلا ردصت ملف فروخ ىلإ اوعرف .ةلزان تلزن

 . فالخلا يحب املف تلذلو «ةمكحو

 رصع فالخبو ءامودعم هيف فالخلا ناك يذلا يوبنلا نمزلا فالخب

 يبأ سلجمف «هبلاغ يف ىروشلا مادعنال ٌفالخلا هيف َرْثَك يذلا مهدعب نم

 «هقفو عيرشت سلجم ناك مهنع هللا يضر يلعو نامثعو رمعو ركب

 . مهنم ِنْيِلَوَألا اضوضخو «ةرواشمو طابشتساو

 ام ةياهن ةمأللو «ةمألا روتسد وه ءافلخلا نمز يف هقفلا ناك :ًاعبار

 هقفلل ناكف ءهصوصن ذيفنتو ء«هعابتا ةبقارم ىلع ةرطيسلا نم نوكي

 ..ةةيفارلا مهألا نت نآلا قريق وقعنا" نونل ام ةوطيننلا خه ءاهقفلاو

 يتلا بابسألل «ًابلاغ مهرصع يف ءارالا قافتاو عامجإلا عوقو :ًاسماخ

 رذعتب «ءاملعلا نم هريغو دمحأ لاق اذهلو ءىروشلا اهمهأو انمدق

 قرفتب مث ءامهقرفو جراوخلاو ضفاورلاب ءاوهألا قارتفال «مهدعب عامجإلا
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 ءمهدعب عقو اذإ فآلخلا راصف «ةعساشلا راطقألا يف ةباحصلاو ءاملعلا
 ءىدابم نم أدبم وأ رطق ةسايس ىلع ًابلاغ هئانبنال لوزي الو مكحتسا

 ءاهنع لزانتي املقو ءهتيرظنل بصعتي قيرف لكف «ةسايسلا لاوحأو «قّرفلا
 قحلا نييبت دوصقملا سيل ذإ .فالخلا لور الو ل

 هقفلا قيبطت نوديري ةسايسلا يه نكلو .ةلأسم يف هللا مكح راهظإو

 .هقفلا ىلع اهريوحتو اهقيبطت ال ءاهلجأل هقفلا ريوحتو ءاهيلع نيّدلاو

 الصأ هقفلا ناك لب «نيدشارلا ءافلخلا نمز ٌءيش هنم نكي مل كلذو
 رو عرف ةسائشلاو :ءامكاشسو

 ناك هنأ ؛هنع هللا ىضر رمع نمز ةحارص هقفلاو ةنايص نيّدلا داز اممو

 «تحتف يتلا راطقألا يف راشتنالاو جورخلا ةباحصلا زابكو نيرجاهملا ع
 ؛ةنيدملا مهتقرافم يف مهل حّمسَي د ناك امف «ىبعشلا نع يربطلا هاور امك

 لق كلذ تينت ارو لهأ اوناكف - ةرورضل - ةتقؤم هنم ةصخرب لإ

 هنع هللا يضر نامثع امأ «لئاسملا نم ريثك يف ٌعاَمجإلا رسيتو فالخلا
 .ًاعم ةسايسلاو نيّدلا يف عازنلاو فالخلا أدب هبو ءراشتنالا يف مهل صخرف

 دقف «ًاليلق ناك امنإو «ةفالخلا نمز ٌفالخ عقي مل هنأ يعدن الو
 نإف ءةدرلا لهأ قاقرتساك ءايشأ يف امهنع هللا يضر ركب ابأ رمع فلاخ

 نأ ىلإ هف لاح غلبو «كلذ فالخ ىأر هنإف رمع امأ (مهقرتسا رح ابأ

 يبأ مكح ضقنو ( نهنم اهديسل تدلو نم الإ .نهلهأ ىلإ رئارح هدر

 لاقي يذلا يلع نب دمحم ٌةأ «ةيفنحلا ةلوخ :نهتلمج نمو .كلذ يف ركب
 . ةيفنحلا نبا دمحم : هل

 ءاطعلا يفو ءرمع اهفقوو ركب وبأ اهمسق ذإ «ةونعلا ضرأ يف هفلاخو

 ةيقباسلا بسح ىلع رمع هيف لضافو ؛«ةيوس همسقي ركب وبأ ناك

 .فلختسي مل ِهلَك يبنلاو امهنع هللا يضر رمع ركب وبأ فلختسا دقو
 ةتس نيب ىروش اهكرتف .طسوت هنع هللا يضر رمع نكل (ةعَس رمألا يفو
 .«تاوصألا ةيبلغأب مهنم ةسمخ هيمسي مهنم دحاول اهب ىصوأ هنأ ىنعمب
 هللا يضر ًاّيلعو .لئاسم يف امهنع هللا يضر رمع فلاخ نامثع نأ امك

 .اهليصفت ٌلوُطَي لئاسم يف امهفلاخ هنع
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 نيدشارلا ءافلححلا دهع يف فاالخلا عوقو ٌةروص

 مهنع هللا يصر

 : عاونأ ىلع كلذ مقو

 دهتجيف ءرخآلا ةعمسي مل ةيضق يف آمُكُح يباحص عمسي نأ : لوألا

 :هوجو ىلع اذهو .هيأرب

 باهذ ةيضق (نيحيحصلا» يفف «ثيدحلا قفو هداهتجا عقي نأ: اهني

 ارا و 00 وهو «نوعاطلا رو ع محا ىلإ هنع هللا يضر رمع

 :رمع هل لاقف ؟هللا ردق نم رفتأ : ةديبع وبأ هل لاقف (ةنملسملاب عوجرلا

 لبإ كل ناك ول تيأرأ ءهردق ىلإ هللا ردق نم ُرفْن ! !معن ءاهلاق كريغ ول

 تايعو نإ" .نسلا د ردع سرد ص اعادعإ ناتودع هل ًايداو تطبهف

 . ؟هللا ردقب اهتيعر ةبدجلا تيعر نإو ءهللا ردقب اهتيعر ةيصخلا

 اذإ» : ثيدحلا ىورو هلع هللا يضر فوع نب نمح رلادبع ءاح مث

 مل (« رمع هللا دمحف « ثيدحلا («هيلع اومدقت الف « ضرأب هد متعمس

 تنأث نب ةميزحخخو «صاقو 0 نس دعسو ةةماسأ هلثم ىورو قا

 حيحص) يف امك مهنع هللا يضر
 1 ا

 تام ةأرشا قع لكس ةوكيسف نبا نأ :امهريغو يئاسنلاو يدمردلا ىورو

 يف يضقي ِةِِلَك هللا لوسر رأ مل :لاقف ءاهَقاَدَص اهل ضرع ملو اهجوز

 اهئاسن رهم اهل نأب ىضفو هيأرب هاف ءاوحلاو 00 اوفلتخاف .كلذ

 ناك رجلا اهل وو :ذعلا اهنلعو ك9 طلوع لو نيكو

 . كوبتو ةثيغملا نيب ماشلا برق عضوم :غرس ()

 .ملسمو .(0ا!59) نوعاطلا يف ركذي ام باب «بطلا باتك «يراخبلا ؛هيلع قفتم (0)

 .(52؟9١) ةريطلاو نوعاطلا باب «مالسلا باتك

 )55١14(. ةريطلاو نوعاطلا باب ءمالسلا باتك ءملسم (*)

 .ةدايز :ططشو .صقن :سكو (:4)
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 لثمب ىضق هك هنأب دهشف هنع هللا يضر يعجشألا نانس نب لقعم ماقف
 . "طق اهحرفي مل ةحرف دوعسم نبا حرفف «كلذ

 قادص ال :لوقيو قاَدَّصلا يف هُفلاَخُي هنع هللا يضر ٌٌيلَع انديس ناكو
 : ىلاعت لاق ٠ "هللا باتك ىلع ٠ ؛ عجشأ نم يبارعأ لوق لبقن الو ءاهل

 .ةرقبلا] * ضي نمل اوُسرفَت وأ ٌنهوُسَمت مل ام سنا مقلط نإ كلَ حاتج ال :9 ١
 ىلع سايقلا مدقف «توملا هيلع ساقف «قالطلا يف ةيالا نكل 7 ةيالا
 . ةيفنحلا بهذم وه أمك ءدحاولا ربخ

 ءرخآلا دنع نكي مل .خسانب ٌهلِع يباحص دنع نوكي نأ :اهنمو
 .خوسنم هنأ ىلع علطي ملو دوعسم نبا هب ذخأ «عوكرلا يف نيديلا قيبطتك
 ءاهقفلا روهمج هب ذخأو ءهاورف ءهخسان ىلع صاقو يبأ نب دعس علطاو
 ينطاب نيب يلصملا قصلي نأ وه قيبطتلاو .©”(حيحصلا» يف ناثيدحلاو

 .هيذخف نيب امهعضو مث عوكرلا لاح يف هيفك

 .هداهتجا بسحب نآرقلا نم ًاضراَعُم هل دجيو ثيدحلا ُهْغلبَي نأ :اهنمو
 سيق تنب ةمطاف نأ نم ؛لوصألا باحصأ هاور ام :هنمو «هيف نعطيف
 اهل لعجي ملف .ثالثلا ةقلطُم تناك اهنأ باطخلا نب رمع دنع تدهش
 هللا تانك كرت ءاكو ءاهتداهش درف .ىنكساالو ةقفن دللي هللا لوسر

 ةقفنلا اهل ءتيسن مأ تظفحأ يردنال ةأرما لوقل ِيكَي انيبن ةنسو
 . «َنهِتوُي نم كهَوحْرْعاَل » :ىلاكت لاق 5 يكملاو

 «©0ثيدحلا اذه ركذ ىف اهل ريخ ال :اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاقو

 :لاقو )“/50٠( )١١50(. يذمرتلاو .(75١١5-77١١5()54ا//75) دواد وبأ هاور )١(

 )5١09/1١( )١18941١(. هجام نباو .(؟؟9ةهمل- ممم يئاسنلاو . . حيحص نسح

 .(7؟1//510/) «نئسلا» ىف ىقهيبلا (0)

 وكلا ليك رلا ىلا قدبألا متطلب ىلإ ثدنلا :تايدجاتسلا تاك عيلسم امهاوزن :(0)
 .دوعسم نبأ ثيدح نود دعس ثيدح يراخبلا ىورو .(0”07و6715) قيبطتلا خسنو

 .(745) عوكرلا يف بكرلا ىلع فكألا عضو باب «ناذألا باتك

 )١580(. اهل ةقفن ال ًاثالث ةقلطملا باب «قالطلا باتك ءملسم هاور (4)

 )١581(. مقر قباسلا ردصملا (0)
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 محتقُي نأ فاخأ «هللا لوسر اي :اهنع هللا يضر ةمطاف تلاق «ملسم» يفو

 .06''2(تلوحتف اهرمأف» :لاق : يلع

 تلاقو 7 فيخف شحو ناكم ىف تناك اهنأ «يراخبلا» :ىفو

 الا» :ىلاعت هللا لاق هللا باتك مكتيبو ينيب :اهنع هللا يضر ةمطاف

 «ارمأ َكِلَدَدَعَب تحيه َلَمَلط غلب ىتح يأ «ةيآلا «َنِهِتوبُي نم جرشَوجرم
 . 19 فالاعلا دعب توحي رمأ يأف «ةعجارم هل تناك نمل اذه

 ؛ةيعجرلا يف يه امنإ «جورخلاو جارخإلا ميرحت يف ةيالا نأ نيبتف

 «قالطلا] 4َنُهلجَأ نعل اَِإَف 9 وهو اهرخآ ليلدب ىلوألا ةيآلا يف وه اذكهو

 .[7 ةيالا

 يعطقلا ناوقلا .لضأ» يلع سانقلا عار فضلا يضر رمع نأ ريغ

 ةيالا نم ةتوتبملا يف ًاضيأ كلذ تبث نكل ءدحاولا ربخ ىلع ًامدقم

 نأ نيبتو «[7 ةيآلا «قالطلا] 4حدَيُو ني رْشْكَس ُتِيح َنِب َُموكْمَأ 8 ىرخألا
 كلام بجوأ كلذلو «ةقفنلا نود ىنكسلا ىف ىه امنإ ؛نآرقلا ةحارص

 ةلدألا نيب ًاعمج نئابلا نود طقف ةيعجرلل ةقفنلاو ءآقلطم ةقلطملل ىنكسلا

 يف ةيعجرلل ىنكس الو ةقفن الف «قلطُملا تمي مل ام ًالماح تناك اذإ الإ

 نع عطقنتو «ةكرتلا يف نيد اهل ىنكسلاف نئابلا فالخب ءاهثرإل ةكرتلا

 . لمحلا ىصقأ غولب وأ «توملا وأ عضولاب لماحلا

 دبعلا جوزلاك «داهتجالا يف اوفلتخيف صن دجوي ال نأ : يناثلا عونلا

 ال :امهنع هللا يضر تباث نب ديزو «نامثع لاق «نيتقلط ةرحلا قلط اذإ

 يلع امهفلاخو ,'*”جوزلا لاحب ًارابتعا «هريغ آجوز حكنت ىتح لحت

 ىوتف هنمو. «*“ةجوزلا لاحب ًارابتعا ثالث اهقلطي ىتح مرخت ال :لاقف

 )١( مقر قباسلا ردصملا )١585(.

 .(0757و051770) سيق تنب ةمطاف ةصق باب «قالطلا باتك .«يراخبلا (؟)

 )١58٠0(. اهل ةقفن ال آثالث ةقلطملا باب «قالطلا باتك ءملسم هاور (9)

 .(01/5/؟) دبعلا قالط يف ءاج ام باب «قالطلا باتك ؛؛أطوملا» يف كلام هاور (4)

 ,.(759-"558/0/) (نئسلا» يف ىقهيبلاو
ْ 

 باتك 7377١(2 7/0 (يقهيبلل ئربكلا نئسلا ليذب) ينامكرتلا نبال «يقنلا رهوجلا» رظنا (0)
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 كيضقنا: ىلو ترم فوم يف خلط يذلا جوزلا نم ةجوزلا ثرإب نامثع

 نعل ضقنت مل امب هدييقت هنع هللا يضر رمع نع يورو «ةدعلا

 دوعسم نبأ ىتفأ دقف «ةغللا لامعتسا يف مهفالتخا :ٌكثلاثلا عونلا

 اذإ الإ ءاهتدع نم جرخت ال ةقلطملا نأب امهنع هللا يضر رمع هقفاوو

 هنع هللا يضر تباث نب ديز نتفأو ,؟"7ةغلاغلا ةضيحلا نم تلستغا

 ةيالا يف ةرثلا نأ لع ينبم لوألاف .""”ضيحت ام درجمب اهجورخب

 . ضيحلا يناثلاو اف

 يف هلزنأف «سبأ دجلا نإ : هنع هللا يضر ركب نيب لوق كلذ نمو

 5 دم ٌتَكتاَو # :ىلاعت هلوق وحنب ال دعسم لاوحألا لك يف هتلزنم ثاريملا

 .[78 ةيالا «فسوي] * وباء

 .هنامز يف هفلاخ ًادحأ نأ ركذي ملو :ىلاعت هللا همحر يراخبلا لاق

 دوعسم نباو يلعو رمع نع ركذيو :لاق .نورفاوتم هلك يبنلا باحصأو
 قالطإ نأ اوأرف  هدعب ينعي - '؟”ةفلتخم ليواقأ مهنع هللا يضر ديزو

 يوغللا قالطإلا نم مزلي الف «ةقيقح هنأب انملس ولو ءزاجم هيلع بألا

 .اهلحم يف عجارُت ةليوط ةلأسملاو «ثرإلا قاقحتسا

 ةقلطم جوزتك 0000 لصأب كسفتلا يف مهفالتخا : عبارلا عونلا

 يادار رع احلا قاطملا توزلا يب ةنملا ىف

 ةظفاحمو «هللا أ ةملاخم نع ارو ءدصقلا ضيقنب اهل ةلماعم ةمرحلا

 ةءاربلاب اكسمت يلع هفلاخو «"*”ةلسرملا حلاصملاب ًاذخأ لسنلا ىلع

 .دبعلا قالط ددع باب «ةعجرلا

 )١( «ننسلا» ىف ىقهيبلا )// 1757-"7771(.
 .(5 ١ا/ /8/) «نئسلا» يخلا 2

 يقهيبلاو .(01// /؟) ءارقألا يف ءاج ام باب «قالطلا باتك ؛«أطوملا» ىف كلام هاور ()
 ْ | .(416/0) «نئبسلا7 ىف

 .ةوخإلاو بألا عم دجلا ثاريم باب «ضئارفلا باتك «يراخبلا 500 )0(

 (0175/5) حاكنلا نم زوجي ال ام عماج باب «حاكنلا باتك ؛«أطوملا» يف كلام هاور (0)

 5١١-5١١(. /5) «فنصملا» يف قازرلادبعو 5151١(. /1) «نئسلا» يف يقهيبلاو
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 .امهنم دحاول نآرقلا يف صن الو :2''ةيلصألا

 نب بايعتا دب :تلاق لقعم تنب ةمالس نع دمحأ مامإلا ىورو

 تنتأف' هيد يف يع نآلا : هتأرما يل تلاقف ءمالغ هنم يلو ورمع

 ةكرت بحاص نم» :ْةي هللا لوسر لاقف ءهل كلذ تركذف خي هللا لوسر
 لَو هللا لوسر هاعدف ءورمع نب بعك رسيلا وبأ هوخأ :اولاقف 2؟بابحلا

 ينوتئاف ينءاج دق قيقرب متعمس اذإف ءاهوقتعأو اهوعيبت ال» :لاقف
 مأ :ٌموَق لاقف دالك هللا لوسر ةافو دعب مهنيب اوفلتخاف ءاولعفف (مكضوعأ

 : مهضعب لاقو ءاهنم ِةلَي هللا لوسر مهضوعي مل كلذ الول «ةكولمم دلولا

 . ''”فالتخالا ناك ّيفف ءاهقتعأ ثيح ةرح يه

 ءمهفلاخ نم نم ةفلاخمو «نيدشارلا ءافلخلا داهتجا ةيفيك نم ةلثمأ هذهف

 نأ تيأر دقو .مهدعب ءاهقفلاو نودهتجملا هولي [لجع يذلا لصألا يهف

 روهمج رفوتو «ىروشلا ناكمل لِحّمضَي «فالخلا نم عقي ناك ام لج

 كلذ ملْعُيو «فالخلا لحمضيف اهنودمتعيو ةنّسلا 8 ,مهيدل ةباحصلا

 «كلام «أطوم»ك «ةميدقلا هقفلا بتك ةسراممو .حاحصلا بتك عبتتب

 .اهوحنو يعفاشلل «مألا»و .(«ةنودملا»و

 د دع دج دع د

 )١( «ننسلا» يف يقهيبلا هاور )1/55١(. «فنصملا» يف قازرلادبعو )5١9-508/5(.

 يقهيبلل «نئسلا» يفو )17/ )1175-4141١هنع هللا يضر باطخلا نب 5 نأ تاياور

 تالاهجلا اوّدر سانلا اهيأ اي :لاقو ههجو هللا مرك يلع لوقب ذخأو هلوق نع عجر

 ةنشلا ىلإ .

 .(51189) 95٠( /5) (دنسملا» يف دمحأ مامإلا (؟)
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 نيعباتلا رابكو ةباحصلا راغص رصع
 ىلوألا ةئملا رخآ ىلإ نيدشارلا ءافلخلا دعب

 ةيحيرأت ”ةكلزَت

 هوضري مل نم هيلع راثو ةمألا تقرتفا كلملا ةيواعم نب ديزي ىلوت امل
 ؛ مهب لكنو مهعضخأ هناطلسو هتوقب ديزي نكلو .ةنيدملا لهأ مهنمو

 ميرما نم ةباحصلا نم ريثك «ةرحلا ةعقو :ىمست ىتلا اهتعقو يف تامف
 ىف نيسصعلا أانديس ماقو ( انضنأ هقفلا ىلع ا رْثؤم كلذ ناكو مهر يغو

 3 اا .ًاضيأ هلتقف قارعلا
 ىشبو ةكمب ورا نبا راثو :ًامادتحاو ايل ةعيشلا دازو 2 لوسرلا

 نب مكحلا نب ناورم مث :ةيواعم هدلو ىلوتف .«ديزي تامو .«كلذك

 فسوي ْس 00 3 00 0 كلملادبع هدلو 3 0

 ا ردا ةيمأ ينب 0 ل .كلملادبع 0 مرا اللا 0

 نب نع م تتدع نب ناميلس مث .قالطإلا ىلع ةكلمم مالسإلا

 .دحاوو ةئكم ةنس ةينملا هتلجع هنكلو .ىروشلا

 ةيواعم نمز ةهقفلا

 .مهتاجردو مهلاوحأو هئاهقف ةفرعمب رصعلا اذه يف هقفلا ةلاح رهظت
 ىوتفلاب نيروهشملا رصعلا اذه ءاهقف ريهاشم نم ةلمج ركذنس كلذلو
 .ةباحصلا ةلجأ نم ةعبرأ مهلبقو

 اومدقي نأ قحلا ناكو :مهلبق نيعباتلا رابك ضعب ركذ مدقت دقو
 . مظعأو ربكأ رصعلا اذه يف مهترهش لاجم ناك نكلو «مهيلع

 ا/ ١



 سابع نب هللادبع سابعلا وبأ مامإلا
 امهنع هللا يضر

 ضسبنستلاو ىو ينادابلا هيلإ تهتنا يت هللا لوسر مع نبا وهف

 نيدلا يف ةهقف ذ مهللا» :لاق ثيح هيك هئاعد ةكربب «ءافلخلا رصع دعب

 . ''7”(ليوأتلا هملعو

 هيواتف عج دقو «قالطإلا ىلع ايتف ةباحصلا رثكأ وه :مزح نبا لاق

 ةمئأ دحأ نومأملا ةفيلخلا نبا بوقعي نب ىسوم نب دمحم ركب وبأ

 رم ا يدنع وهو العمق نيرشع يف ثيدحلاو ملعلا يف 0-5

 ناك نإو «ًاملع ضرألا المي يذلا شيرق ملاع» ثيدح هيلع ق

 ةمركعك هب اوجرخت نيذلا هذيمالت ىلإ رظناو «؟''هيف املكتم ا

 نباور انفي اهلل ونا يرد وب ةفاطعوا فداه اجمو» هرجع ويا كيعتسو 0010و
 اوألم مهلك ,مهريع ريثك و «بيسملا نب ديعسو «نيرزاطإو ءاثعشلا

 مهنمز يف ضرألا لهأ ةوفص اوناكو ءًاريسفتو ًاهقفو ًارونو ًاملع ضرألا
 . مهنع هللا يضر

 ]١155١[ ىور دقف «ثيدحلا ةياور ىف نيرثكملا نم ًاضيأ دودعم وهو

 ادك «ةياجصلا نع. نئابلاو18[4] اعامنم' اهنف هاوز: ىلا ىكلا ادع
 نع هتايورم لج نإف.:؟لاخ لك .ئلعو: ..كلذ يف عزونو ,يودزبلا هلاق

 .امهلاثمأو ديزو رمعك «ةباحصلا رابك

 نم لسرل فيلق ن7 تقلا كامل افيدك هللا :وقور سلاتعا نا هنإك
 !كل آبجعاو :لاق_ءريثك مويلا مهنإف «ةباحصلا لأسن انب مله :راصنألا
 :«لاسا تلقاو«كلذ:كرتف لاق ؟كلبلإ :ةوهلاتحب ساقلا قارتأ

 )١( دمحأ هاور )١/58"( )7١75(.
  (00ل يواخسلل «ةنسحلا دصاقملا» رظنا  )4١ةلمهملا نيعلا فرح .
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 نم ُلْئاَق وهو هباب يتآف «لجر نع ثيدحلا ينغلبيل ناك نإ :لاق

 جرخيف «بارتلا نم َّيلَع حيرلا يفست هباب ىلع يئادر دسوتأف  ةلوليقلا
 ّيلإ تلسرأ اله ؟كب ءاج ام .هللا لوسر مَع نبااي :لوقيف يناريف

 . ثيدحلا مع ميا 2 انأ ال 5 . كيتآف

 ا :م لَمْعَأ ىتفلا اذه :لاقف

 هس لق و» نا رقلا نان هل ناش كلتا نآرقلا رسف هدم دا دقو
 ا 00

 يلا نيوخلا رعشلا نم 576 ريسفت ل نم لوأ هنأ نظأو مهي

 .ءاملعلا سراهف يف ةفورعم ديناسأب عوبطم ريسفت هنع َيوُرَو .مهبطخو

 لبنح نب دمحأ ىلإ هدانسإب «نآرقلا يناعم» يف ساحنلا رفعج وبأ لاق

 لجر لحر ول ؛ةحلط يبأ نب | يعامارر ريسللا يف هدكص رعب : لاق

 .اريثك ناك انه .ًادصاق رصم ىلإ اهيف

 بتاك حلاص يبأ دنع تناك ةخسنلا هذهو :«يرابلا حتف» يف لاق

 نبا نع ء«ةحلط يبا نت ىلع نع .حلاص نب ةيواعم نع اهاور 0كيللا

 يف اريثك اهيلع دمتعا دقو .حلاص ىبا نع يراخبلا دنع يهو «سابع

 مهنيب طئاسوب قيلتملا نبأو «متاح نضأ نباو يربطلا دنع ىهو («(هحيحصالا

 ا )00 اني
 . "حلاص ىيبأ نيبو

 مع عمار رم هيكل يضر سابع نبا نأب انمزج ؟انفصنأ اذإف

 رخل ءةّمألا ربح وهف « هيف ف فل نم لوأو 00 نم ا 0

 هللادبع ةمجرت يف (4785) )١55/5-١50( «ةباصإلا» رظناو )251/١(. «يمرادلا» )1١(

 . سابع نبا
 05١(. /8) ريسفتلا نم جحلا ةروس لوأ «يرابلا حتف» (؟)
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 :ةعباسلا ةلاقملا يف يريرحلا لاق امك .لثملا اهب برضي هتيعملأو ًالامكو

 . سأيإ ةسارف يتسارفو «سابع نبا ةيعملأ يتيعملأ اذإ
 هدنع هقفلا باحصأ «سابع نبا سلجم نم مركأ تيأر ام :ءاطع لاق

 داو نم مهلك مهردصي هدنع رعشلا باحصأو «هدنع نآرقلا باحصأو

 . عساَو

 قطن اذإف +«سانلا لمجأ :تلق سابع نبا تيأر اذإ :قورسم لاق

 . سانلا ملعأ :تلق ثدحت اذإف «سانلا حصفأ :تلق

 هللا يضر تباث نب ديزو دوعسم نباو سابع نبا نإ :ينيدملا نبا لاق
 مهايتفو مهلمع يف نوري ءهقفلا يف فباحصأو عابتأ مهنم لكل ناك مهنع

 .نيتسو نامث ةنس يلاوح فئاطلاب يفوتو .''”مهلوق

 باطخلا نب رمع نب هللا دبع

 امهنع هللا يضر

 ناهد دهش «حصي ملو لا هنإ : ليق ىتح « مالسولل نيقباسلا نم

 سمخ غلبي مل هنوكل ٍدَحأ يف لل مر اع فيلم فدخل ديك يعل نع

 مهمالعأو 0مل !ناهنملا داهز نم ناك «كاذ ذإ هرمع نم ةرشع

 أاهيف هلعجو : افرك ىروشلا د هوبأ هحشر .مهئالقعو مهداوجأو

 ايكو اهيف: ناكف «ةفالخلا هبيصت الئل ًاتوص هل لعجي ملو ءاراشتللف

 هناك ديزاثلا تعي ول هدم نيس ودب :نيغلسملا تتر لاقأ هلال
 : امتهك انلعش

 .«ثيدحلا يف نيرثكملا نم وهو ءركذي نأ نم رهشأ هلضفو هملعو

 هبهذم نعو .امهريغو عفان هالومو .ملاس هدلوك : هذيمالت هب جرخت دقو

 يف كلذ ىرت امك هعابتأو كلام مث «نييندملا بهذم عرفت هقفلا يف

 )١( يواخسلل «ثيغملا حتف» )٠١77/5( ةباحصلا ةفرعم باب .
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 ذإ «هقفلا يف طابنتسالا نم هل ناك ام ةلق ىلع ««ةنودملا» و «أطوملا»

 د يب ةبترلا يف وهف «ثيدحلا ظفل ىلع هيف هليوعت ناك
 حرش» يف ناطلسلا نبا و .ةقبطلا هذه لهأ نم سابع نبأ دعب

 :ىوينلا مما يعورلل لهأ نم «ةاكشملا

 نبا نم ملعأ الو ءرمع نبا نم عروأ تيأر ام :نارهم نب نوميم لاق
 . سابع

 ربع الاخ اهب :ناموداتدلا :سفلاع الإ ذه اجب اكن باتل
 .نينامثو عبرأ نع «نيعبسو ثالث ةنس يفوت «هللادبع هنباو

 نايفس يبأ نب ١ ةيواعم

 هنع هللا ىصر

 .حتفلا يف هرهظأ امنإو «حتفلا لبق ملسأ :ليقو «حتفلا يف ملسأ

 ءاهدو نيصر لقع اذ «.ًاروقو ًاميلح .ءاحصفلا ةبسحلا ةبتكلا نم ناكو

 .هبراح لب ًايلع مامإلا عيابي ملو «نامثع هرقأ مث «ماشلا رمع ُهالَو «نيكم

 يف ةفورعملا طورشلاب ةفالخلا نع نسحلا لزانت امل كلملاب لقتسا مث

 مالسإلا لمش مأتلا «لزانتلاو حلصلا كلذ لضفبو ءامهنيب حلصلا
 ؛ًايلاو ةنس نيرشع شاع لقو ؛ ةرئاثلا دكت .ةملكلا تعمتجاو

 نم نيعبرأو ىدحإ ماع هل ةعيبلا تناكو .دالبلا ىلع اكلم ةنس نيرشعو

 1 . ةرجهلا

 3 ماا ا 00 : 5
 : سابع نبال ليق : ةكيلم يبأ نبا نع "(حيحصلا) يف ام ههقف نمو

 . هيقف هنإ :لاق ؟ةعكرب رتوأ ةيواعم نإ
 نأ مهاتفأو ءرطفلا ةقدص جارخإب مهرمأف ةئيدملاب سانلا بطخو

 ذخأ هبو ءرمت وأ .ءريعش نم اعاص وأ عاص فصن حمقلا نم اوجرخي

 . (7ا/ك) ةيواعم د بأب « ةياحصلا لئاضف فناتك .يراخبلا هأور )010(
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 . مهدنع موقت رطفلا ةاكز تراصف «ةيفنحلا

 نه كلملل  ىلحا اذا :ثيار.ام ::اههتع هلا يضر سابع نبا لاق

 ناكف «ةنس لك يف رانيد فلأ هنع هللا يضر رمع مايأ هقزر ناكو «ءةيواعم

 اكلم ةفالخلا ريص نم لوأ وهو «ريثكب هريغو ةفيلخلا قزر نم مظعأ هقزر

 «هدذهع يلو هدلو لعج ذإ .مالسإلا يف ةيصخشلا ةطلسلا رسو «اتتارو

 راصف «ًاديقم ايووتش ةفيلختلا ناكو «قاقحتسالاب ىروش 3 هلبق تناك امو

 تناك يتلا ىووشلا» نسانسا مدهو «قالطإلا نس نم لوأ وهف ءاقلطم وه

 . اهماظن متي مل نإو «مالسإلا يف ةدوجوم

 مالسإلل ةلود مظعأ يه يتلا ىمظعلا نييومألا ةلود سيما يذلا وهو

 ةلود مظعأ يه يتلا سلدنألا يف نييومألا هكر تنوكت اهنعو «قرشلا ىف

 يضر «مالسإلا يف ا تاعرتا د هَل “ 3 ا يف ةيمالسإ

1 - 

 يدسألا يشرقلا ريبزلا نب هللادبع
 امهنع هللا يصر

 هللا لوسر 0 2207 ا لا لح ول همأ ترجاه ةباحصلا

 تيب يف اهنع هللا يضر ةشئاع هتبرو ءركب يبأ تنب ءامسأ ها هع

 مهئاهقفو ةباحصلا مالعأ نم ناك ,ةوبنلا ةناثك هتفنتكا دقف دع هلل هللا لوسر

 ديزي ثوم لعب م «ةيواعم تدوم لعب هسفنل اعد «مهناعجلتو مهيتهمو

 اوعيأب ماشلا لهأ أدع «رصمو قارعلاو زاجحلا لهأ هعيابف ,ةفالخلاب

 ماحتقاو هل جاجحلا لتف نم ناك أم ناك نأ ىلإ ءمكحلا ص ناورم

 هل متي مل هنكلو ءاآنسل ًاحيصف «ًاماوَق ًاماََص ناك ءةونع ةكم

 ,هتاهمأو هئابا دجمو هملعو هلضف ىلع هولذخو .هنع سانلا فرفتف ءرمألا

 .هنباو ناورم نم رمألاب ىلوأ هنإ :ىلاعت هللا همحر كلام لاق اذلو

 عست ةفالخلا يف يقبو «نيعبسو ثالث ةنس مارحلا تيبلاب ُهلَْق ناكو
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 . ةباحصلا نم ةفيلخ رخآ وهو «ةنس ةرشع ثالث كلملا ىفو «نينس

 رصعلا اذه يف ىوتفلا لهأ ريهاشم

 نيعباتلا نم

 مهنم

 يندملا يشرقلا يموزخملا نّرَح نب بّيسملا نب ديعس

 زارطلا نم ء«مهدنسو مههيقفو مهلضاقو مهذدرفو .«نيعباتلا ءاملع سار

 رمع نم عمس «عرولاو ةدابعلاو دهزلاو «هقفلا ىلإ ثيدحلا عمج «لوألا

 يف هنع هثيدحو .«نيعقوملا مالعإ» يف امك هملع لماحو هتيوار وهو

 يبأو «ءصاقو يبأ نب دعسو .«نامثعو «يلع نع ىورو «ةعبرألا ننسلا

 هما لَك يبنلا جاوزأ ىلع لخد «ةباحصلا مالعأ نم مهريغو ةريره
 لاق .هثيدح نم دنسملا ظفاحو «ةريره يبأ تنب جوز ناكو «نهنم

 .نامثعو رمعو ركب ىيبأ اياضقب مهملعأو ةنيدملا لهأ هقفأ :كارع

 .ِكَك هللا لوسر اياضقبو «سانلا هيلع ىضم امب مهملعأو
 ىدتقُملا نيتفملا دحأ هنإ :امهنع هللا يضر رمع نب هللادبع هيف لاقو

 هثعبف يتفتسي نم هءاج امبرو .هب رسل ِهلك يبنلا هآر ول :هيف لاقو ءمهب

 ديعس نم عسوأ «نيعباتلا يف ادحأ ملعأ ال : ينيدملا نبا هيف لاقو «هيلإ
 . نيعباتلا 9 يدنع وه «ًاملع

 نأ ىلإ ع اهدي ملاع لازي ال «ةنيدملا تءاج اذإ ىوتفلا تناكو

 ةعسب ىوتفلا ىلع هتأرجل .ءءيرجلا :هل لاقُي ناكو «ىتفيف ءهيلإ لصت

 آفلأ نيثالثو فين ىلإ يعُد «ناطلسلا زئاوج لبقي ال ناكو «هظفحو هملع
 هتنبا بطخو «ناورم ينب يف الو ءاهيف يل ةجاح ال :لاقف اهذخأيل

 ةَعاَدَو يبأل اهجوزو ىبأف «ءديلولا هدلول اهجوزُيل ناورم نب كلملادبع
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 «ديلولا هدهع ٍيلول عيابُي نأ كلملادبع همزلأو «مهارد ةثالث وأ «ني نيمهرد ىلع

 ام دعب بِرضف «هب رمأف «نيتعبب نع لَك ىهن :لاقو ىبأف ؛ناعياس
 فيطو ران موي ىلا ءاملا هيلغ:عيصو ء«رعش نم تناك ىتلا هبايث نم درج

 .بستحم رباص هئابإ ىلع وهو فيسلا ىلع ضرعو ةنيدملا قاوسأ يف هب

 ف ملعأ نيعباتلا يف داك إم : «ةراجتلا» يف هتلاسر يف ظحاجلا لاق

 يذلا وهو يرتشيو عيبي ًارجات ناك دقو . لبنأ وأ «بيسملا نب ديعس

 يلع الو نامثع الو رمع الو ركب وبأ الو ل هللا لوسر ىضق ام :لوقي

 :.نيرف تناسلاب مهملعأو ءايؤرلل سانلا ربعأ ناكو .هتملع دقو الإ ءاضق

 .هتدابعو هداهتجا ةدشو هعوشخ عم «نورفاوتم ةباحصلاو يتفي ناكو

 جح «نيرابجلا ىلع همدقتو «ءافلخلا نيعأ يف هتلالجو .«فورعملاب هرمأو

 .ةئس نيسمخ لوألا فصلا نع فلخت امو «ةجح نيعبرأ

 نب هللادبع ؛ةلدابعلا تام امل : ملسأ نب ديز نب نمحرلادبع لاق

 نب ورمع نب هللادبعو «ريبزلا نب هللادبعو ءرمع نب هللا دبعو « سابع

 ةكم هيقف ناكف .يلاوملا ىلإ ضرأللا راطقأ عيمج يف هقفلا راص «صاعلا

 ةفوكلاو «ريثك يبأ نب ىيحي ةماميلاو ءسواط نميلاو «حابر يبأ نب ءاطع

 ءاطع ناسارخو «لوحكم ماشلاو .نسحلا ةرصبلاو «يعخنلا ميهاربإ
 ريغ :ييسملا نب يعم ىف رت اوصتخ هللا: نزف. ةنيذملا" ىلإ يناسارخللا
 .«نيعقوملا مالعإ» يف هلقن . عفادم

 وهو «هلأسي هيلإ بتك ءيش هيلع لكشأ اذإ يرصبلا نسحلا ناكو

 دهمو مهلوصأ لصأ .ءبجرملا مهقيذعو .ككحملا نييندملا ليذج
 لصأ يعخبلا نأ امك «ةنيدملا يف كلام بهذم لصأ هبهذمو ءمهعورف
 دحأ وهو نيعستو ثالث ه97” ةنس يفوتو «قارعلاب ةيفنحلا بهذم

 يف اورهتكاو هاكيدعلاو علا ىرتنلاو هقفلا ونكت نيذلا ةعسلا ءايقنلا

 لوق يف نيعومجملا ةنيدملا ءاملع نم عرولاو هقفلاو ثيدحلاب مهنمز

 : مهضعب

 ةجراخ قحلا نع ىزيض هتمسقف 2 ةمئأب يدتقي ال نم لك الأ

 هجراخ ناميلس ركب وبأ ديعس مساق ةورع هللاديبع مه : لُخَف
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 يلذهلا دوعسم نب ةبتع نب هللادبع نب هللا ديبع

 ملعلا بلطأ تنك : ىلاعت هللا همحر يرهزلا لاق .ةعبسلا ءاهقفلا دحأ
 هردكت ال ًارخيب ناكو ةورغو: «سانلا .هقفآ ناكو تيسملا نبا :ةثالث نم
 دنع دجوت ال ؛ملعلا نم ةقيرط هدكع كعك نأ ابكت الاواللا نييضو ةءالذلا

 .اهتدجو الإ هريغ
 .نومأم مامإ ةقث :ىلاعت هللا ةومصر ةعار ر قب لاق

 [ه45] ةنس يفوت «ملعلل ًاعماج ناك :ىلاعت هللا همحر يلجعلا لاقو
 .ةتسلا هل جرخأ ء[ه99] وأ [ه44] وأ

 يدسألا ماوعلا نب ريبزلا نب ةورع

 ظفاح ءاهنع هللا يضر ةشئاع هتلاخ ىلع هقفت .ةعبسلا ءاهقفلا دحأ

 هيا هده قو : ديو :نقانلا هدأ نامت هنا ةيسيورللا رع شلال هيل
 .ةتسلا هل جرخأ «نيعستو عبرأ ةنس يفوت .هتلالج ىلع

 هنع هللا ىصر

 يهو ًاضيأ ةشئاع هتمع ىلع هقفت «ةعبسلا ءاهقفلا دحأ هنأ نوركذي
 نم ملعأ ًاهيقف اهيقف فنا وااب : ىلاعت هّللأ ةمحح ر دانزلا وب لاق :هتنر يتلا

 يل ناك ول د فر رم لا .هنم ةنّسلاب ملعأ تيأر امو .مساقلا

 . ةتسلا هل جرخأ ءةكئمو تس ةنس يفوت .هتفلختسا عيش رمألا نم
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 هنع هللا ىصر

 وه : ىلاعت هللا همحر دانزلا شَأ لاق «ةعبسلا ءاهقفلا نم هنأ نوركذي

 عبرأ ةنس يفوت «ثيدحلا ريثك ءًاّيخس ًاملاع ًاهيقف ةقث ناك : يدقاولا

 نينمؤملا مآ ةنوميم ىلوم راسي نب ناميلس

 .ةمكالا :نحأ + ىلاعت هلا ةليحتر يئاسنلا لاق «ةعبسلا ءاهقفلا دحأ وه

 نبا نم ههفأ اندتحع هنإ: :: ىلاعت هلل همحر دمحم نب نسحلا هيف لاقو

ةريره يبأو سابع نبا نع ىور . ملعأ الو هقفأ لقي ملو « بيسملا
 مأو «

 ناكو .رياكألا نم هريعو يرهزلا هنع ىورو ء مهنع هللا يضر ةملس

 هنإف «راسي نب ناميلس ىلإ بهذا :هل لوقي بيسملا نبا ىتأ اذإ يسشملا

 .ةئم ةنس يفوت «مويلا يقب نم ملعأ

 :ةقشلا هل جرخأ غةعم ةئس تام « ةروهشم هملعو هلضفو هتبحِصو هدلاوو

 يندملا يودعلا باطخلا نب رمع نب هللادبع نب ملاس

 مهنع هللا يصر

 «نمحرلادبع نب ةملس وبأ عباسلا :ليقو «ةعبسلا ءاهقفلا دحأ هنأ اوركذ
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 هللا همحر دانزلا وبأ لاق .ثراحلا نب نمحرلادبع نس ركب وبأ : ليقو

 نبا نع .ءملاس نع «يرهزلا :نيناسألا حصأ :قاحسإ نبا لاق :ىلاعت

 فوع نب نمحرلادبع نب ةملس وبأ
 مهنع هللا يصر

 ناك :ىلاعت هللا همحر دعس نبا لاق «مالعألا دحأ .هللادبع همسا ليق
 ةعبسلا ءاهقفلا دحأ هنأ : هللادبع وبأ مكاحلا لقنو «ثيدحلا ريثك ًاهيقف ةقث
 هل جرخأ « ةئمو عبرأ ف نيعستو عبرأ ةنس تام ناتخالا لهأ رثكأ نع

 ,:ةكسلا

 هيقفلا يفوكلا يعخنلا سيق نب ديزي نب ميهاربإ
 هنع هللا ىصر

 عيايعلا يضر ةشئاع ىلع لخدي ناك هنأ (دمحأ مامإلا دنسم» يف
 نب نانو دز اخ انهعم ةرونمالا :ناكو يكل دب نب قيء ةويسألا ةلاخ

 كرتام :يبعشلا لاق .عامس اهنم هل تبثي ا ل ا ل

 نسحلا الو هندسلا ديم ل 2 .هنم ملعأ هدعب ميهاربإ

 :ةيرصبلا لها نمو: ةوريعش نتا الو: قمحلا الور: لاق ؟نيويس نبا'الو
 .ماشلاب الو :ةياور يفو .زاجحلا لهأ نم الو «ةفوكلا لهأ نم الو

 وهو «ريمألا باهي امك ميهاربإ باهت انك :ىلاعت هللا همحر ةريغملا لاق
 ميهاربإ بهذم نعو «ةفينح يبأ خيش وه يذلا ناميلس يبأ نب دامح خيش
 بيسملا نب ديعسك قارعلا يف وهف «ةيفنحلا بهذم عرفت «سايقلاب ذخألا
 .ةنس نوعبرأو نامث وأ عست هلو نيعستو تس ةنس تامو ءزاجحلا يف
 . ةتسلا هل جرخأ
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 هنع هللا ىضر

 :لاق .هنع هللا يضر رمع ةفالخ نم تلخ تسل دلو .ملعلا مامإلا

 . يبعشلا نم هقفأ تيأر ام :لوحكم لاق .ةباحصلا . نق هلم نيجح قنك ذأ

 باارلا ا واثالا ىلع اينوفا

 .نورفاوتم ةباحصلاو ىتفتْسُي هتيأر دقل : ىلاعت هللا همحر نيريس نبا لاق

 .هنمز يف يبعشلاو «هنمز يف سابع نبا :لوقت سانلا :ةنييع نبا لاقو

 .زيزعلادبع نب رمع هاضقتساو

 ةنيدملاب بيسملا نبا :ةعبرأ ءاملعلا :ىلاعت هللا همحر يرهزلا لاق

 يبعشلا ناكو .ماشلاب لوحكمو «؛ ةرصبيلاب نسحلاو .ةفوكلاب يبعشلاو

 ثالث ةنس يفوت ء«ءاضيب يف ءادوس تبتك ام : يبعشلا لاقو ةايحن الشف

 . ةئمو

 - ًاددشُم - ءاّكبلا ةيلاعلا وبأ
 هيع هّللا ىصر

 .ةعامجو رمع نباو «سابع نبا نع ىور ؛«يرصبلا زوريف نب دايز همساو

 . نيعست ةنس تام ,يئاسنلاو ءملسمو ؛يراخبلا هل جرخأ قلو

 يرصبلا يريمحلا نمحرلادبع نب ديمح

 هنع هللا ىصر

 نيريس نبا لاق ءامهنع هللا يضر ركب يبأو «ةريره يبأ نع ىور
 . ةئم ةئس تام ةتسلا هل جرخأ .ةرصبلا لهأ هقفأ وه : ىلاعت هّللا همح ر
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 يرصبلا يرماعلا ريخشلا نب هللادبع نب فرطم
 ْ ْ هنع هللا ىضر

 هللا يضر رذ يبأو «نامثعو .يلع نع ىور «نيعباتلا تاداس لأ

 . ةعامجو مهنع

 نمو «بدأو عروو .لقعو لضف هل :ىلاعت هللا همحر دعس نبا لاق
 لضف نم ىلإ ُبَحَأ ملعلا لضف .مهنامز ردق ىلع سانلا لوقع :همالك
 .ةتسلا هل جرخأ «نيعستو سمخ ةئس تام . عرولا مكنيد ريخو «ةدابعلا

7 7 : 
 يرصبلا - نيتلمهملا حتفب - ىشّرحلا يرماعلا ىفوأ ن نب ٌةراَرْز

 هل ىصر

 او نب ع ةردعلاو ؛ةريره يبأ نع قور ا

 يومألا نافع نب نامثع نب نابأ ِع : و مو
 هنع هللا ىصر

 هّللأ همحر ناطقلا لاق .«تباث نب ديزو هيبأ نع ىور .يندملا هللا دبع وبأ

 يراخبلا الإ ةتسلا هثيلح جرخأ 2 مهنم هَذَعَو .ةرشع ةنيدملا ءاهقف : 6

 .ةئمو سمخ ةنس يفوت « قثوم .(«درفملا بدألا» يفف

 يمرجلا ديز نب هللادبع ةبالق وبأ
 هيك هللا ىصر

 لاو .ىوتفلاو هقفلا يف ةرصبلا مامإ .فاقلا ريدك ةبالقو « ميجب
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 نيأو :«رافغلا يلعلل ولعلا» هباتك يف يبهذلا لاق .ماشلا لزن «مالعألا

 ىلإ قارعلا نم ءاضقلا ةيلوت نم بره «ةلالجلاو لضفلا يف ةبالق يبأ لثم

 . مهريغو مهنع هللا يضر ةفيذحو «ةريره يبأو «ةشئاع نع ىور . ماشلا

 ريثك ةقث :دعس نبأ لاقو .بابلألا يوذ ءاهقفلا نم وه :بويأ لاق

 . ةتسلا هل جرخأ «ةئمو عبرأ ةنس تام .ثيدحلا

 كيز نب رباج ءاثعشلا وبأ

 هنع هللا ىضر

 نب ورمع هيف لاقو ؛ءاملعلا نم هنإ : هيف لاقو « سابع نبا باحصأ نم

 .ةلمو. الث أ نيعستو ثالث ةنئئس كام. هنن ايتفلاب ملعأ تيأر ام :رانيد

 يرصبلا يحايرلا - ريغصتلاب - نارهم نب عيفت
 هنع هللا ىصر

 ةنس ىفوت «هتقث ىلع .ْعّمَجَم ع «نيملسملا ةمئأ نم مامإ « مرضخم

 نع ؛هيبأ نع هنع «يرهزلا ديناسألا حصأ : ةسش نبأ نبا لاقو .هنم هقفأ

 نيعسنو نيتنئا ةنس يفوت ( هنم عروأ تيأز ام :ييسملا نيا لاقو .هدذح



 بئاسلا يبأ نب بئاسلا ىلوم ءربج نب دهاجم
 هيلع هللا ىصر

 ضرع ءروهشم ريسفت فلؤم ءرسفملا مامإلا هيقفلا ؛ءىرقملا يكملا
 [بيذهتلا ةصالخ يف اذك] ةرم نيثالث امهنع هللا يضر سابع نبا ىلع نآرقلا
 امهنع هللا يضر سابع نبا ىلع تأرق :[155] ص ؛ولعلا» باتك يفو
 لجأ وهف ,هلايغا ةيآ لك دنع ُهُفقَأ «تارم ثالث هرخآ ىلإ هلَوُأ نم نآرقلا
 ءورمعوبأو ءريثك نبا هيلع الت .نيئرقملا لجأو «هنامز يف نيرسفملا
 . ةتسلا هل جرخأ ءةئمو ثالث ةنس دجاس وهو تام «نصيحم نباو

 يربربلا يبرغملا سابع نبا ىلوم ةمركع
 هنع هللا ىض ر

 هللا باتكب ملعأ دحأ ىيقب ام 00

 نبا ُهَكَّلَمَت امو .سانلا تفأف قلطنا اةنينج للا يفوح درا هللا
 ىلع هكرت تام املو .ءامهنع هللأ يضر ىلعل ةرصبلاب لاَو وهو لإ سابع

 نب هللا دبع نب يلع هدلو هعابو «ءاتفإلا ماقمل لصوو ُهَمْلَع نأ دعب «قرلا
 «كيبأ ملع تعب :هل لاقو (مونلا يف يأ) هاتأف رانيد فالآ ةعبرأب سابع
 ءارقلا ريهاشم نمو ءهتقو لهأ هقفأ ناك «.هقتعأو هعيب نم لاقتساف
 لاق نكل .ةعدبلا نم عاونأب هومر «قافالا يف الاوج ناكو «نيربعملاو
 دمحأو ىنايتخسلا بويأ هقثو ءهب سانلا هيمري امم ءيرب ةقث :ىلجعلا
 ءرخآب ملسم هنرفو .ةتسلا عيمج هل جرخأ كلذلو (١ نيعم نبأو متاح وبأو
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 يناميلا يدنجلا حابر يبأ نب ءاطع

 هنع هللا يصر

 ىوتفلا هيلإ تهتنا «ةمئألاو ءاهقفلا دحأ .«شيرق ىلوم ءةكم ليزن

 يلع نوعمتجت .ةكم لهأ اي :امهنع هللا يضر سابع نبا هيف لاق .ةكمب

 .ءاطع مكيفو
 ال : جحلا مايأ يداتملا يداتُي ناك ىتح .كسانملاب سانلا ملعأ ناك

 نذإب يراوجلا ءطو زوجي :لوقي هنأ هنع نولقنيو .ءاطَع الإ دحأ يتفي

 حصي ال ءيش اذهو «ءطولل نهتراعإ زّوجي هنإ: لوقي نم مهنمو «نهكلام
 .هريغو «يناعملا حور» بحاص هركنأ دقو «هنع

 مث ءرعشلا لفلفم ءجرعأ لشأ .ءسطفأ ءروعأ ءدوسأ ناك :ُهتَّمِص

 . حابشألاب ال حاورألاب ةربعلاف . ىمع

 حبشلاب ال ٌدوَسُم تنأ سفنلاب ابّذهف كيدل ام يِفْنَأ تمفتلا

 . ةتسلا هل جرخأ «ةنس ةئم وحن نع «ةئمو ةرشع عبرأ ةنس يفوت

 ىفوكلا ىدسألا ريبج نب ديعس

 هنع هللا ىضر

 مامإ ةقث :يئاكلاللا لاق «نيّدلاو ريسفتلاو هقفلا يف مالعألا دحأ هيقفلا

 .الهك نيعستو سمخ ةنس جاجحلا هلتق «ةجح

 ناس: فأ ءرايس نسحلا يبأ نب نسحلا

 هنع هللا يضر مهالوم يراصنألا يرصبلا

 ةملس ٌّمأ وأ «تباث نب ديز ىلوم «يرصبلا ءاهريخأت وأ ةانثملا ميدقتب

 ةئم وحن نع ىور «ةنّْسلاو ىدهلا ةمئأ دحأ .مامإلا ءرضنلا تنب عيبرلاو

 ىلع يلعو رادلا موي هعم رضحو نايثع . مهنم ةباحصلا نم نيرشعو
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 ًايردب نيعبس كردأو ء.هنم هعامس هيواتف يف يطويسلا حجرو «هيف فالخ
 .«ةيلحلا» يف لاق امك فوصلا مهسابل رثكأ

 ناك + لاه نا هنيعر ةعس ونا لاق. اياتك يقام نق: قووخلا ىبانتقلا
 ًاليمج ًاحيصف «ملعلا ريثك ًاكسان ءادباع آنومأم ةقث ءاعيفر ًاعماج امامإ
 ةمئألا نم «كرادملا» يف ضايع هدعو هنامز لهأ عجشأ نم ءًاميسو
 ةقودتلا ةدلقملا بعاذملا تاجفا

 ةعبس ىف هيواتف ءاملعلا ضعب عمج دق :«نيعقوملا مالعإ) يف لاق

 ةكربب «ملعلا ةرازغ نم هيلع رهظ ام نأ نوري اوناكو ءةمخض قافشأ
 ةنس يفوت ٠ .عيمجلا نع هللا يضر نينمؤملا ّمَأ ةملس ّمَأ يدث نم هعاضر

 .ةتسلا هل جرخأ «ةئمو ةرشع

 هنع هللا ىضر

 نيروهشملا ةرصبلا لهأ نم ءاهقفلا دحأ ءهتقو مامإ «يرصبلا ركب وبأ
 ًاهيقف «ًاعيفر ًايلاع ًانومأم ةقث ناك :ىلاعت هللا همحر دعس نبا لاق .عرولاب

 ركذ الإ دحأ هآر امف قوسلا ىف هتيأر :ىلاعت هللا همحر ةناوع وبأ لاقو
 .هنم عروأ انكردأ ام هللاو :ىلاعت هللا همحر ينزملا ركب لاقو .ىلاعت هللا

 2« نيصح نب نارمعو ويرلا نباو ١ رمع نبأو « ةريره يبأ نع ىور

 يفوتو هيلع ناك نيد يف سبحو ًازازب ناكو «مهنع هللا يضر سنأو

 00 ذل نرثالا دياب

 .ةتسلا هل جرخأ «ةئامو رشع ةنس «موي
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 هنعمل يصر

 ؛ميهاريإ باحصأ ءاهقف نم © تبث ةقث «مالعألا دحأ «يفوكلا مهالوم

شع سمخ ةنس يفوت .عابتاو ةنس بحاص
 . ةتسلا هل جرخأ ءةئمو ةر

 ىرصبلا ىسودسلا ةماعد نب ةداتق باطخلا وبأ

 هنع هللا ىصر

 :ىلاعت هللا همحر نيريس نبا لاق .ظافحلا مالعألا ةمئألا دحأ ءهمكألا

 ءاهقفلا رابك نمو نيعباتلا راغص نم دودعم وهو . سانلا 0 ةداتق

 . نيرثكملا نيثدحملا نيئرقملا نيرسفملا

موي لك دقفن انك ام :ىلاعت هللا همحر ةديبع وبأ لاق
 ينب ةيحان نم ًابكار 

 ةداتق ناكو نعش وأ هيمن وأ ريخ : نع هلأسيف «ةداتق باب ىلع خيِنُي ةيم

سلا هل جرخأ .ةئمو ةرشع عبس ةنس يفوت ا
 .ةت

 هنع هللا يضر

 .هنم هقفأ ماشلاب ملعأ ام :ىلاعت هللا همحر هللادبع وبأ لاق «يقشمدلا

 لاق .مهنم الوحكم ركذو ؛ةثالث ءاملعلا :ىلاعت هللا همحر يرهزلا لاقو

لكتلا نم هيلإ بسنام : ىلاعت هللا همحر يعازوألا هذيملت
 (ٌلِطاَي ردقلا يف م

 . ةئمو ةرشع ثالث ةنس يفوت

 ينيطسلفلا يدنكلا ةويح نب ٌءاجر
 هنع هللا ىصر

 ًالضاف ةقث ناك :ىلاعت هللا همحر دعس نبا لاق «مالعألا دحأ
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 كلنا الإ .ههنملضنا ايناش كياو: اه *قازولا طم لاق... ولغلا نيتك
 00 هل ى قور « ةئمو ةرشع يتنثا ةئس تام اما 00 .هتكرح

 و

 يحمجلا رانيد نب ورمع
 هنع هللا ىصر

 ىور همدايتالا ةمئأو مالعألا لحأ .مرثألا يكملا لدمحيم ون .مهالوم

 ةنيس تام ةولخو «نادامحلاو «نانايفسلا هلعو «مهريغو ةلدابعلا نع

 . ةتسلا هل جرخأ « ةئمو نيرشعو تس

 ىفوكلا فرطم وبأ ,ءىسودسلا راثد نب براحم
 ْ هنع هللا يضر

 نب هللا ديبعو «رباجو «يمطخلا ديزي نب هللادبعو ءرمع نبا نع ىور
 وبأو ء«بئاسلا نب ءاطع :هنعو .يعخنلا دوسألاو «بزاع نب ءاربلا
 : قلو شمعألاو ؛ينابيشلا قاحسإ

 نم لضفأ ءًادهاز تيأر ينأ ّىلإ ليخي ام :ىلاعت هللا همحر يروثلا لاق
 هل جرخأ «ةئمو ةرشع تس ةنس هللادبع نب دلاخ ةيالو يف تام .براحم
 .ةتسلا

 مومالا ناورم نب زيزعلادبع نب رمع
 هيع هللا ىصر

 نينمؤملا ريمأ ءظفاحلا مامإلا ءهتلادع ىلع عَمِجملا «لدعلا ةفيلخلا
 . ةذماللت 0 ناك ام : ىلاعت هللا همحر نارهم نب 0

 نأ ذآ جارسلا َمَهَ 0001 تابف .هسلاجي يدنكلا ةويح نب ءاجر ناك

 7” ,ندعقيل رمع هيلع مسقأف .هحلصيل هيلإ ماقف ءدمخي
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 ءرمع انأو ُتمق :لاقف ؟نينمؤملا ريمأ اي تنأ موقت :هل تلقف :لاق
 :رمغ ناو ةسلتجو

 وه :لاقو هّسَّجف هب هتيتأف هارد نس ايرث قرتشا نأ يرفأو : لاق

 كتيتأ : لاق ؟كيكبي امف :لاق :ثيكفا :لاق أديل هيف نأ الول كح ام

 نأ لول فيا انوه دقو يسكن يعرد هب تعب برك اوما كبار

 هتسسجف «مهارد ةتسب بوثب نينمؤملا ويفأ ةقناو كتيتأو لوتس هيف

 .ًانيل هيف نأ الول كا هوه :تلقو

 كلملادبع تنب ةمطاف ىلإ تقات ةقاوت ًاسفن ىل نإ ءءاجر اي :لاقف

 دقو ءاهتكردأف ةفالخلا ىلإ تقاتو ءاهتيلوف ةرامإلا ىلإ تقاتو ءاهتجوزتف
 .ىلاعت هللا ءاش نإ اهكردأ نأ وجرأف ءةنجلا ىلإ تقات

 ةمامعو ًءاَبق تناكو «آمهرد رشع ينئاب ُبّْطْخَي وهو هبايث تموقو :لاق
 ؛هملعو مامإلا اذه دهزلو «ةوسنلقو نيفخو ًءادرو «ليوارسو ًاصيمقو

 ءاملعلا لوأ دودعم وهو ؛مالعألا ءالؤه كلس يف هركذن نأ انيلع ّقح

 هلازحلا «هريغو يطويسلا هذع امك ةئملا سأر ىلع نيِدّدَجُملا ألا

 نأ ىحتسا هب يذلا هقفلا نيودت ءادتبا ىف مامإلا اذه لمع انل ىتأيو «كلذ

 . هتيالو نم نيتنس دعب ةئمو ىدحإ ةنس تام «ءًاريخ هللا هازج ًاددجم نوكي

 . ْ 5 و

 هنع هللا ىصر

 يتفم «ةقثلا هيقفلا يرصملا ريخلا وبأ «نون اهدعب يازو ءايلا حتفب

 . ةتسلا هل جرخأ ؛ نيعست ةنس ىفوت ؛«نييرصملا

 هللادبع وبأ يفوكلا ىلجبلا مزاح ىبأ نب سيق

 هنع هللا ىصضر

 ىهو «ةعبرألا ءافلخلا نع لأ « مرضحم .مهنايعأو نيعباتلا رابك خأ
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 ةنس تام «مهنع ىور كلذك «ةلفغ نب ديوس نأ مدقتو «ةميظع ةليضف

 نآرقلا ملعت  نيعباتلا ةداس نم وهو ًاضيأ ةعبرألا ءافلخلا نع ىور

 تام .هلثم نع لأسُي ال .ةقن : ىلاعت هللا همحر نيعم نبا لاق . نيتنس ىف

 .ةئم ةنس ىلاوح

 يرعشالا ىسوم يبا نب رماع ةدرب وبأ

 هنع هللا ىصضر

 اهيضاق هوبأ ناكو .حيرش دعب ةفوكلا يضاق ءريهشلا يعباتلا هيقفلا
 ضاق نبا ضاق لالبف .ءةرصبلا ىضاق لالب هدلو ناكو «ةرصبلا ىيضاقو
 فاك لئاضتوب مراكم اذا ةدريب وبأ كاك قكلا ىلع. هنالك“ + ضاق نذل
 .ةئمو ثالث ةنس ةدرب وبأ يفوت .هدلو كلذكو

 يريمحلا يدتَجلا ينامبلا ناسيك نب سواط
 هنع هللا ىضر

 ,ناوكذ :همسا ليق «ملعلا مامإلا ءنادمه ىلوم ليقو «ءانبألا نم ليق
 سابع نبا لاق .ةباحصلا نم نيسمخ تكردأ :لاق ءهل بقل سواطو
 .ةنجلا لهأ نم ًاسواط نظأل ينإ :امهنع هللا يضر

 تس ةنس تام «هلثم تيأر ام :ىلاعت هللا همحر رانيد نب ورمع لاقو

 نب يلع نب نسحلا نب هللادبع ءهشعن لمح نم ةلمج نمو «؛ةكمب ةئمو
 قمر: «ةسار ىلع :تداك ةوسلف تلقي وقح يدع هللا نضر سلاظ نأ
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 سم

 .ةكم يلاو سرح ةناعإب الإ هتزانج جورخ مهنكمأ امو «هفلخ نم هءادر

 يسابعلا روصنملا ىلع ًاموي لخد ءاضيأ مالعألا نم هللادبع هدلو ناكو

 :لاقف «كيبأ نع ينثدح :هل لاقو سواط نبا ىلإ تفتلاف «كلامو وه

 هناطلس يف هللا هكرشأ لجر ؛ةمايقلا موي ًاباذع سانلا ّدشأ نأ يبأ ينثدح

 .ةعاس روصنملا كسمأف .همكح يف رولا هيلع لخدأف

 :روصنملا هل لاق مث .همد ينبيصي نأ ًافوخ يبايث تممضف :كلام لاق

 ؟ينلوانت مل مل :هل لاقف ١ لعفي ملف «تارم ثالث «ةاودلا كلت ينلوان

 .اهيف كتكراش دق نوكأف «ةيصعم اهب بتكت نأ فاخأ :لاقف

 كلام لاك يدينا اتك اف فلذا ةنلاق :«ينعاكرت :لاق كلذ عمس املف

 يَلَبُحلا نمحرلادبع وبأ ديزي نب هللادبع
 هنع هللا ىصضر

 ميلعتلل ةيقيرفأ ىلإ زيزعلادبع نب رمع اهثعب يتلا ةيملعلا ةثعبلا سيئر
 حتف دهش «لضفلاو ملعلاب روهشم ء«نيعباتلا ءاهقف نم «بيذهتلاو

 تام « نيعباتلا ءاملع نم ةرشع ةئعبلا تناكو «ناوريقلا نكسو نملذنالا

 ديبع نب ليعامسإ
 هنع هللا ىصر

 نم وهو ةئمو تس ةنس ةيلقص يف ًايزاغ يفوت «هللا رجاتب فورعملا
 .ًاضيأ ةروكذملا ةثعبلا

 ىعالكلا نادعم نب دلاخ

 تكردأ :لاق ءمهنايعأو نيعباتلا ءاهقف نم «يصمحلا هللادبع وبأ
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 . ةتسلا هل جرخأ عةئمو ثالث ةنس تام دقو «هتوم دعب هعبصأ

 هنع هللا ىصر

 يعفاشلا خيش «هقفلا يف ةكم مامإ يجنزلاب فورعملا يكملا مهالوم
 .ةئمو نامث ةنس يفوت «ثيدحلا يف هيف ملكت دقو «هريغو

 يرصملا يخونتلا عفار نب نمحرلادبع
 هنع هللا ىضر

 .ةئمو ةرشع ثالث ةنس تام «ةيقيرفأ ىضاق

 يعازخلا ايركز يبأ نب هللادبع
 ْ هنع هللا يضر

 ناملسو «ءادردلا يبأ نع ىور «ماشلا يتفم ء؛هيقفلا يماشلا ىيحي وبأ
 : او

 :لاق هنعو «ةباحصلا نم ًادحأ قلي مل :ىلاعت هللا همحر ةعرز وبأ لاق
 ملسم لاق :طق هقعب الو ًائيش تيرعشا الو ءامهرد الو ارائيو تسبق اف
 .ةئمو ةرشع عست ةنس تام .هنوفكي ةوخإ هل ناك :دايز نبا

 يقشمدلا مهالوم يومألا ىسوم نب ناميلس

 .ةئمو ةرشع عست ةنس يفوت «هريغو ةلئاو نع ىور « هيقفلا قدشألا

١ "4 



 ا يب

 يبأ نمو ءهنم عمس ءهبّذهو ةنيلعف «مليّدلا يبس نم مالوم هباصأ

 ناكو «مهريغو ءمهنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأو «ةشئاعو «ةريره

 لاق يتلا ةيبهذلا ةلسلسلا لاجر دحأ وهو ء«ةنيدملا ءاهقف مالعأ نم

 | نع «عفان نع «كلام :ديناسألا حصأ :اهيف ىلاعت هللا همحر يراخبلا

 .ةئمو نيرشع ةنس تام ءهرمع

 راغص رصع يف ناك نم ُدهشَأ مهنإف ؛ةداسلا ءالؤه ىلع رصتقنلو
 هقفلاب نيروهشملا نيدهتجملا نيتفملا نم لوألا نرقلا رخآ ينعأ «ةباحصلا

 مهءامسأ دجت نيذلا «ةيقيرفإو نميلاو رصمو ماشلاو قارعلاو زاجحلا يف

 . فالخلا لئاسم نم ةلأسم تركذ امهم «تايفالخلا بتك ىف ًابلاغ

 50 ا
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 نيعباتلا راغص رصع يف هنيودت ءادتباو هقفلا

 ةيرجهلا ةيناثلا ةئملا رخآ ىلإ مهدعب نمو

 ارّثأ نيرمأ ردصأ ىلاعت هللا همحر زيزعلادبع نب رمع َّنأ ءاملعلا َركذ
 . ميظعلا يقٌرلاب ًاريثك هقفلا ىلع

 رشنو ءاهبيذهتو ةمألا ميلعتل «قافآلا يف ءاملعلا قيرفتب رمأ :لوألا
 هنع هللا يضر رمع ْةَّئس ىلع ايرج «تادقتعملاو قالخألا نساحمو نيّدلا
 ىلإ مهلسرأ و ا ا ءءافلُخلا يحلاص نم هريغو
 نم كلذ يفو  ميلعتلا معَو هقفلا رشتناف نيَّدلاو هقفلا اهلهأ ميلعتل ةيقيرفأ

 . ىفخي ال ام ملعلا ءاقترا

 نب دمحم ةياور ''”«أطوملا» يفف «هنيودتو ملعلا ةباتكب رمأ :يناثلا

 ىلإ بتك زيزعلادبع نب رمع نأ ؛ديعس نب ىيحي نع «كلام نع :نسحلا
 هللا لوسر ثيدح نم ناك ام رظنا نأ : مزح نب ورمع نب دمحم ركب يبأ
 تف دق ينإف «يل هبتكاف ءاذه وحن وأ ءرمع ثيدح وأ هتّنس وأ «ل
 .ءاملعلا باهذو ملعلا سور

 «ناهبصأ خيرات يف ميعن وبأ هجرخأو ''70هحيحصاا يف يراخبلا َقَلَع
 .هوعمجاف هللا لوسر ثيدح اورظنا : قافالا ىلإ رمع بتك : ظفلب

 نأ اوركذ دقف ءهقفلل ةعساولا ةداملا وه يذلا ثيدحلا نيودت أدب اذكه
 هقفلا نيودت أدب هبو لب :هيلإ اهثعبي نأ لبق رمع يفوتو آبتك .بتك ركب ابأ
 هقف اهلكو «ثيدحلا بتك يف فلسلا لاوقأو مجارتلا 59 ذإ ءًاضيأ
 ,ادواد يبأ»و «يراخبلا حيحص»و «أطوملا» يف كلذ دجت امك
 .اهريغو «ىئاسنلا» و ««يذمرتلا»و

 )١( ملعلا باتتكا باب «ريسلا باوبأ «(نسحلا نب دمحم ةياور) أطوملا )/ 45٠()4760(.

 )( ملعلا ضبقي فيك باب .ملعلا باتك ؛«يراخبلا .
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 ىلع ًاعونمم هقفلاو ثيدحلا نيودت زيزعلادبع نب رمع لبق ناكو

 يف حص املو «ظفحلا نع اولسكيف «ةباتكلا ىلع اولكتي الثل «ءاملعلا
 بتكي نمو ينع اوبتكت ال» : مالسلاو ةالصلا هيلع هنع هريغو (١”(ملسملا

 يضر يردخلا ديعس يبأ نع ؟7ىزهرتلا ىورو .(هحميلف نآرقلا ريغ ينع

 .انل نذأي ملف ةباتكلا يف دلك يبنلا انذأتسا :هنع هللا

 هلبق هآر باطخلا نب رمع ناك «زيزعلادبع نبا هآر يذلا يأرلا اذهو

 مث «هيلع اولبقأف ًاباتك اوبتك موق تركذ» :لاق مث ءارهش هيف هللا راختساو

 نبا هآور «باتكلا لهأ موقلاب ينعيو . هرظن نع عجرف («هّللا باتك ل

 .امهريغو يورهلاو "دعس

 ار عا ا

 ياس نإو 00 توفيف يقرا باتكلل ضر رعيف

 ,ةباتكلا نع ُرِبْخُملاو ؛ملعلاب ملكتي ظفاحلاو ريغتي ال طفش اهو «صقنلاو

 . نظلاب ٌربْخُم
 :ةناطرفخت ةرثكو هملع ةعس ىلع ىلاعت هللا همحر يبعشلا لاق دقو

 . ءاضيب يف ءادوس تبتك ام

 .تامولعملا عاستا يف هلثم دجوي نأ َّلَق يذلا يرهألا مامإلا هلثمو

 :لاق .ال :لاق ؟ملعلا بتكت تنكأ : ىلاعت هللا امهمحر كلام هلأس

 . ال :لاق ؟ثيدحلا كيلع اوديعي نأ مهلأست تنكأ :تلقف

 . هتيسنف ءًائيش يبلق تعدوتسا ام : لاق هنأ هنع تبثو

 كلذو ؛«ةمولعم مكحلا نب ناورم عم هنع هللا يضر ةريره با ةيضقو

 هءارو بتكي بتاكلاو ةريثك ثيداحأ ىلمأف «هالمتساو 3 هرضحأ هنأ

 اهالمأف «ثيداحألا كلت هالمتساو هرضحأ ةئس دعبو ةةارن ال ةةيك

 )3٠١8(. ملعلا ةباتك مكحو ثيدحلا يف تبنتلا باب ءدهزلا باتك ءملسم )000

 )5١706( ("8/4) يذمرتلا (0)

 .(؟ ما 145 /*) «تاقبطلا» يف .دعس نبا هأور )م

 /ا١



 .ًافرح اهنم ريغي مل اهظفلب
 :ًاثيدح ينم رثكأ دحأ نكي مل :لاق هنأ ''"6حيحصلا» يف هنع تبث دقو

 ناك هنإف ءامهنع هللا يضر صاعلا نب , ورمع نب هللادبع نم ناك ام الإ

 .بتكأ الو بتكي

 ءاهرودص يف اهملعف َةيمَأ ةيودَب تناك ةّمألا َّنأ كلذو ءريثك اذه لاثمو

 .ساطرق مهل نكي مل ذإ «ةباتكلا داوم ةلق عم ؛ ءاهظّمح ىلع الإ لكتت ال

 رسيتي ال يذلا دلجلا يفو .فاخللاو ماظعلا يف ًابلاغ نوبتكيا اوناك امنإو
 .اهوحنو ناتكلا تاجوسنم يفو ةقيلام ردن هل نمل

 رمأ كلذلف ؛٠ .ظفحلا لقي ةرورضلابف «ةحارلل ٌليَملاو ٌفرّتلا أدتبا امل مث
 ًايرورض ناك اذه ةرمأف «عقي نأ ىسع امل ًايفالت ةباتكلاب زيزعلادبع نبا
 .ةّنُسلل ظفحو هقفلل ميظع ءاقترا هنع ببستو «لاحلا ةعيبط هتضتفا

 ب

 هقفلا ٌةَداَم وه يذلا ثيدحلا َنَوَد نم لَو

 كلام نع ( ميعن وبأ هآور امك زيزعلا ديع نبأ رمأ ًالثّمُم هنود نم لو

 : مامإإلا وه

 يرهزلا باهش نب هللادبع نب هللا ديبع نب ملسم نب دمحم
 ىلاعت هللا همحر

 تهتنا ءماشلاو زاجحلا ملاعو مالعألا ةمئألا دحأ «يندملا ركب وبأ
 هنع هللا ىضر بيسملا نبا ريظن ناكف ءهتقو ىف ايتفلاو ملعلا ةساير هيلإ

 . هلبق

 .(1١؟55:ص) مدقت 60
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 .يرهّزلا نم عمجأ ْطَق املاع ُثيأرام :ىلاعت هللا همحر ثيللا لاق
 هللا همحر كلام لاقو .هنم ملعأ ثيأرام :ىلاعت هللا همحر بويأ لاقو

 ةرشع كردأ «نيعباتلا راغص نم دودعم وهو «ريظن سانلا ىف ُهلاَم :ىلاعت

 ءيش يأ :لوقي رانيد نب ورمع ناكو .ناكلخ نبا يف امك «ةباحصلا نم

 .امهقلي ملو «سابع نباو رمع نبا تيقل دقل «يرهّزلا دنع

 ملفا كين قا ناك وتو هيلز: كراس ورجع لاتنام كن يرهألا مِدَقَ
 ؟هتيأر فيك :اولاقف «ليل دعب الإ هباحصأ تأي

 ملع ظفح دقو ال فيكو ءطق يشرقلا اذه لثم تيأر ام هللاو :لاقف

 نباب مكيلع .قافالا ىلإ زيزعلادبع نب رمع بتكو «ةعبسلا ءاهقفلا
 .هنم ةيضاملا ةئّسلاب ملعأ ادحأ نودجت ال مكنإف ءباهش

 ناورم نب كلملادبع مدخ دقق ءاعم ةسايسلاو نيّدلا ءاملع نم وهو

 . كلملادبع نب ديزي هاضقتساو «دنجلا سابل سبلو «ًاماشه هدلوو

 ةثالث يف هيواتف عمج حون نب دمحم نأ «نيعقوملا مالعإ» يف ركذو

 نيتنثا نع ةئمو نيرشعو عبرأ ةنس تام .هقفلا باوبأ ىلع ةمخض رافسأ

 . ةتسلا هل جرخأ «ةنس نيعبسو

 نكي مل :لاق رانيد نب هللادبع نع «مالكلا مذ» يف يورهلا جرخأ

 أظفل ًأظفل اهنودؤي اوناك امنإ «ثيداحألا نوبتكي نوعباتلا الو ةباحصلا

 هيلع ٌفقَي يذلا ريسيلا ٌءيشلاو .تاقدصلا باتك الإ .ًاظفح اهنوذخأيو

 ءاملعلا يف عرسأو «سوُرَدلا هيلع َفيخ ىتح ءءاصقتسالا دعب ثحابلا

 ثيدح وأ نس نم ناك ام رظنا نأ :مزح نبا ركب ابأ رمع رمأف «توملا

 . هبتكاف

 يندملا يراصنألا مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب وبأ

 ىلاعت هللا هةهمحر

 مسوم ةسايرو .ةنيدملاب ةرامإلا مث ءاضقلا َيلَو «دحاو هتينكو ةهمسأ
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 رَمأ يذلا وهو ءزيزعلادبع نب رمعل مث .«كلملادبع نب ناميلسل جحلا

 مالعأ نم ناكو « مهريغو مهنع هللا يضر بئاسلاو (« رمعو ١ سابع

 .اهئاهقفو ةنيدملا

 ةنس يفوت .ةنس نيعبرأ ليللاب هشارف ىلع عجطضا ام :هتأرما تلاق
 .ةنيدملاب ٍلضفَو ملع تيب مهتيبو «ةتسلا هل جرخأ .ةئمو نيرشع

 لهأ نم اد .لحتت لف“ :فكصلا ةباتك تعاش ؛تقولا كلذ نمو
 ل د وأ ثيودت هلو لإ .ةياورلا

 وبم نكي مل هنأ أوركد لقف .«باهش نبأ هبتك ام ليبقلا اذه نمو

 اد وما دول وب م دوا ابرار ٌةلصْفُم

 .ةئمو نيتس ةنس ىفوتملا

 ىلإ .ةذح ىلع باب لك يف اوفنصف .امهريغو .ةئمو نيسمخو تس ةنس

 . ماكحألا اونودف «يناثلا نرقلا فصتنم يف ةثلاثلا ةقبطلا لهأ رابك ماق نأ

 (أط وملا»

 ثيدح نم ىوقلا هيف ىخوتو ««أطوملا» ىلاعت هللا همحر كلام فنصف
 ىلع ُهَبوَيَو «نيعباتلا ىواتفو «ةباحصلا لاوقأب ُهَجَّرَمو ءزاجحلا لهأ
 نيب عمج ًايهقف ًايثيدح ًاباتك ناكف .هبيوبتو هبيترت نسحأف «.هقفلا باوبأ
 قلَحلا لبقأ ذإ .هقفلاو ثيدحلا يف ربتعي نيودت لوأ وهف .عرفلاو لصألا
 ةحاصفو ءهلاجرو هثيداحأ ءاقتناو ,لقنلا يف هيرحتل ءهنم اوعفتناو هيلع
 .نآلا ىلإ ةدلعت نق زك هكييكتسا يذلا ةيولسأ سحق هترابع

 ةئف اريثك ”تفو .ثيدحلا نم بيرغلا يفو .هقفلا لوصأ يف ملكت دقو

 . هفلؤم ةايح يف قافالا ئلإ ًارتاوت هباتك لصوو ءاذه هئطوم يف

 دقو .مالسإلا يف فل باتك لو وه دن] لبق : «نونظلا فشك» يف لاق
 راصمألا ءاملع هاقلت كلذلو ءةنس نيعبرأ وحن «هبيذهتو هفيلأت يف ماقأ
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 ءاطو ةنكلا 2 ظوملاوفةايسقا تناقل انين عضو: نم لَو وهو .«لوبقلاب
 ًاملاع نوعبس هيلع هقفاو هنإ :لاق دقف ءهتقو ءاملع هيلع ُهَأَطاَو وأ ُهَدِهَمَو

 ريتك نالا هيلع وعن انهت ريكا ناكر عةنيدملا امله خف

 هقاام لك هم نعتنيو هدمت راضف قالا رشم هفداسأ قناع : ليق

 تراص نأ ىلإ ةمئألا لمع هب عقي مل امو ءلاجرلاو ثيداحألا نم ٌرعَط

 .ةئم سمخو ًافين ةلصتملا ةدنسملا هثيداحأ

 يف ينعي- روصنملا رفعج وبأ ىنيقل :ىلاعت هللا همحر كلام لاق

 يف تلغتشا دقف انأ اّمَأ «كريغو يريغ ٌملاَع قبي مل هنإ :يل لاقف  جحلا
 صخر هيف بنجت هقفلاو ةّنّسلا يف ًاباتك سانلل عضف «تنأ امأف «ةسايسلا

 .ًائيطوت هئطوو ءدوعسم نبا ذاوشو ءرمع نبا تاديدشتو «سابع نبا
 . ىوتفلاو فيلأتلا يف قيرط موقأ يه يتلا لادتعالا قيرط هيف كلسف

 ىلاعت هللا همحر كلام ةايح ىف هيلع اهؤاملعو ةمألا تلبقأ دقو

 لوأ رظناو «مالسإلا راطقأ عيمج نم هنع هذخأل هيلإ اولحرو «هب اوبجعأو

 هنع هوذخأو هيلإ اولحر نم ءامسأ ْمَلْعَت «أطوملا ىلع "”يناقرزلا حرش»
 .قافالا ءاملع نايعأ نم

 ٌثدرأ :اموي.هل لاق «ديشرلا وأ رفعج ابأ نأ :هيلع مهلابقإ بابسأ نمو
 ىلع سانلل لمحأو «قافالا ىف ُهَقرفأو ءةبعكلا ىف اذه كباتك َنلَعَأ نأ

 ا . فالخلا ةدامل امسح هب لمعلا
 اوقرفت ةباحصلا نإف «لعفت ال :هانعم ام ىلاعت هللا همحر كلام هل لاقف

 ءاهتدمتعا يتلا زاجحلا لهأ ثيداحأ ريغ ثيداحأ اوورو «قافالا ىف

 ْ .هيلع مه ام ىلع مهكرتاف «كلذب سانلا ذخأو

 2 .؟'"كلادبع ابأ اي ًاريخ هللا كازج :هل لاقف

 ملو  مهتمرح سانلل كرت «ىلاعت هللا همحر كلام رظن عاستا رظناف

 . مهرايتخاب هيلع اولبقأف هباتك يف ًالخد ةسايسلل لعجي

 )١( ١/غ.
 (أطوملا لضف) انباتك رظنا (؟) .
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 .«أطوملا» ْباّبللاو ءلوألا باتكلا :ىلاعت هللا همحر ىبرعلا نبا لاق
 4 راخملا حيحصاا يناثلاو

 .رمع اياضقب مهملعأو ًادانسإ مهقثوأ ىلاعت هللا همحر كلام ناك دقلو
 نم مهباحصأو  مهنع هللا يضر ةشئاعو « تباث نب ديزو هئبأ ليواقأو

 .ةياورلا ملع ماق هلاثمأبو هبو «ةعبسلا ءاهقفلا

 ةمدقم «أطوملا» :امهريغو ىبرعلا نباو «تامدقملا» ىف دشر نبا لاق
 ءاينفنا نفا ايليلؤو» فريقك اطووفلا يقاسو دا ةنوالملا) ىلع هقفلا ف
 ننريقوب دفنا نسكلا نيلفعلا ةدانللا اهنأ نفك: نيقنلا قارا عم اها رقلف
 ٌتاَجَرْخَتْسُم ةتسلا بتكلا نإ :ليق ىتح ؛ةدمتعملا ثيدحلا بتك نم
 فيلأت يف قبسلا بصق ًازئاح ىلاعت هللا همحر كلام ربتعي كلذلو ءاهيلع

 يف ًاطَخ طخ كقوا 6 نيودتلا ملاع ىلإ امهجرخمو .«ثيدحلا هلصأو هقفلا
 .هحابصم رونب اودتهاو «هوعبتف هونسحتسا «مالسإلا ءاملعل فيلأتلا

 هوجو تفتلاو ءاهديناسأ انيلإ تلصتاو هتايح يف ترتاوت هأطومو
 ىلإ ًانرق رشع ينثا وحن اهب عفنلا مادو ةاهدتاسا وحن يمالسإلا ملاعلا
 .ىدملا لوطن يلع دا ل ءاذه اننامز

 رصعلا ٌُمُداَقَت بسكُي ملو ءاهدمتعتو اهيلإ ,جاتحت بهاذملا لكو
 ًارصبت 0 داز ءاهيف مامإلا راكفأ روهظبو ًالوبقو ةوالَط الإ .اهعينص

 امل ةيفنحلا لدتعا دقو ءايندلا ىف هبهذم راشتنا ىف ًاببس تناكو «ءادتهاو

 ا | 0000

 ىلاعت هللا همحر كلام رصع ىف اوفلأ نم

 يعازوألاو .ةكمب حجيرج نب كلملادبع مامإلا كلام رصع يف فل لقو

 ميشهو .ةرصبلاب ةملس نب دامحو .ةفوكلاب يروثلا تايفسو .ماشلاب

 ديمحلادبع نب ريرجو «ناسارخب كرابملا نباو «نميلاب رمعمو .طساوب

 .لْبَت مل : يأ قلخت مل )01(

 اال



 ريثك مهالت مث يلا مهيأ ىردُي الف ءدحاو رصع يف ءالؤه ُكَو . يرلاب

 . مهلاونم ىلع حسّنلا يف مهرصع لهأ نم
 «نيرشع ةنس دعب ٌةْنِداَح بتكلا هذه نإ :«توقلا» يف بلاط وبأ لاقو

 فورحو راثالا يف ةكمب جيرج نبا َتفْنَص نم ُلّوَأ :لاقيو .ةئمو نيثالث وأ

 ةنييع نبا مث ء«ةنيدملاب (أطوملا» مث 5” «نميلاب رمعم مث «ريسفتلا نم

 0 ثيداحألا يفو «نآرقلا 5 نم فرحأ يف ريسفتلاو (عماجلا»

 تفّنَص اهنإ :ليقو ةّدملا هذه يف ًاضيأ ُهْفْنَص يروثلا نايفس «عماج»و

 ةمئألا نم دحاو ريغ اندجو انإ :هصن ام 272يذمرتلا عماج» رخآ يفو

 كلملادبعو كاسح نب ماه ميعاد أوقبسي ملام «فينصتلا نم اوفلكت

 دامحو «سنأ نب كلامو :ةبورع يبأ نب ديعسو ا نبا

 عيكوو «ةدئاز نأ ايركز نب ىيحيو «كرابملا نب هللادبعو ءةملس نبا

 ملعلاو لضفلا لهأ نم مهريغو يدهن نب نيج رتادعو «عارجلا نبا
 باوثلا كلذب مهل وجرنف :ةريثك َةَعَمْبُم كلذ يف هللا لعجف ءاوفتص

 .اوُمْنَص اميف ةودقلا مهف «نيملسملا هب هللا عفن امل «ليزجلا

 ربكألا هقفلا

 ىلاعت هللا همحر نامعنلا ةفينح وبأ مامإلا ءرصعلا اذه يف نود نممو

 هباتك نأ ريغ «ءاكلام مامإلا قبس هنأ كشالو ؛ربكألا هقفلا» هباتك فلأ

 «ةلأسم فلأ نيتس ىوح هنإ : لبق ىتح .ًاميظع ناك نإو «ء«ربكألا هقفلا»

 .هباحصأ فيلأت نم وه وأ «هيلإ ُهّتَبسن ٌحصَت له اوفلتخا نكل ءرثكأ :ليقو

 . كلام أطومل عقو ام «لوبقلاو نا اللا نسمإ عنو

 ركذ امنإو «بهذملا يفنح هنأ عم «نونظلا فشك» يف هركذي مل هنأ ىلع

 دابأ رديح يف عبط دق اذهو بالا لع ل ل ا (ربكألا هقفلا» هل

 )١( للعلا باتك .يذمرتلا )9/78/60(.
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 رخآ هقف يا 0 هحرش ةَيْفلَس ةديقَع وه انقو «هقفف هيف

 يف نيسح المل اهحرش عم ةعوبطم ةفينح يبأل ةيصو دجوتو .هل ربكأ
 امك «ةريغص ًاضيأ ةديقع ىهو :ء[ه711١] ةنس دنهلاب نكدلا دابأ رديح

 هيلإ هتبسن حصت ملو هيلع فوقولاب ملعُي امك ءاضيأ ريغص «هدنسم» نأ
 . هتمجرت يف يتأي امك ءًاضيأ

 رصعلا اذه ىف ْتَنَوُد ىتلا ةّيهْقفلا ٌبهاذَملا

 هَنَوَدَُملا ءاهّيابرأ ةدلقُملا ُبهاذَملا :«رشنلا ةبيطلا راهزألا» يف لاق
 ضايع مالك نم لصحت ام ىلع .ًابهذم رشع ةثالث ب افهيفلا نعي هك

 ةيفلأ حرش» يف يواخسلاو ««كرادملا» نم كلام بهذم حيجرت باب يف
 ها . ضعب ىلع مهضعب ناصقنو ةدايزب ,«هيواتف» يف يطويسلاو .«يقارعلا

 ةّنسلا لهأ بتك يف ةرثانتم تيبلا لهأ ةمئأل ةيهقف تاداهتجا كانهو
 ىتح اهيلع اودازو تاداهتجالا هذه مهل عابتأ عمجو .مهيدل ةدمتعمو

 دعابتت وأ براقتت ةيرفعجلاو ةيديزلا لثم مهل ةبوسنم بهاذم كانه تراص

 . ةنّسلا لهأ ةعامجل ةيهقفلا بهاذملا عم

 مجارتب يتأن مث .ةرصتخم ةئملا هذه يف مهنم اوناك نم مجارت ركذنلو
 . بهاذملا باحصأ ةيقب

 يلع مامإلا نس نيسحلا نب ىلع : مهلوأ

 مهنع هللا يضر

 نب نيسحلا نب يلع دمحم وبأ نيدباعلا نيز دهتجملا مامؤلا ديّسلا وه

 .يندملا يولعلا يمشاهلا بلاط يبأ نب يلع مامإلا

 نحل



 عم شاع دقو «لقعلاو ةءورملاو ءدوجلاو لضفلاو ملعلا يف ةياهن ناك

 هيبأ عمو «ماوعأ ةرشع نسحلا همع عمو «نيتنس بلاط يبأ نب ىلع هّدج
 رعاشلا هيف لاق يذلا وهو «مهدعب ةنس (14) مث ءٌةنس )١١( نيسحلا

 : ةروهشملا هتديصق قدزرفلا

 ُمرحلاو ّلجلاو ٌهفرعي تيبلاو ٌهتأطو ٌءاحطبلا ُفرعَت يذلا اذه

 ملعلا رهاطلا ُنَقَّنلا ُنَقَّتلا اذه مهلك هللا دابع ريخ نبا اذه

 مركلا يهتني اذه مراكم ىلإ :اهلئاق لاق شيرق ُهتأر اذإ

 :لوقي نأ ىلإ

 معن هؤال تناك ٌدهُشَتلا الول هدهشت يف الإ طق (ال) لاق ام

 :لوقي مث

 هللا هلان اذه كيب قع نيذلا؛ "15 هيلو فرعي هللا :كرحيدب خف

 تيأر امو «هنم لضفأ ًايمشاه تيأر ام :ىلاعت هللا همحر يرهزلا لاق

 .هنم هقفأ

 .هنم عروأ تيأر ام :بيسملا نبا لاقو

 . هلثم تيبلا لهأ يف نكي مل :سنأ نب كلام لاقو

 ناك دقف .كلذ هللاو هل َّنُحو «ةبيجع ةلالّج هل ناكو :يبهَّذلا لاقو

 .هلقع لامكو هملعو ءهدَّدوُسو هفرشل ئمظٌعلا ةمامالل ًالهأ

 .هذج نع ؛ هيبأ نع « هنع عيرهّزلا ديناسألا ٌحصأ : ةبيش يبأ نبا لاقو

 .ةتسلا هل جرخأ «نيترم هلام هللا مساق نأ دعب نيعستو نيتنثا ةنس يفوت

 يرصبلا نسحلا يبأ نب نسحلا ديعس وبأ مامرلا : مهيناث

 ىلاعت هللا ةمح ر

 .هذه لبق ةقبطلا ىف هتمجرت تمدقت

 «ءالبنلا مالعأ ريس)و 77/١. :باهش ءايض دمحم ديسلل هتاقيلعتو «ةريهظلا سمش» )١(

 . 1 ىبهذلل

 ا



 هنع هللا ىصر

 يلع نب نيسحلا نب يلع نب دمحم رفعج وبأ دهتجملا مامإلا ٌدّيّسلا وه
 . يولعلا يمشاهلا بلاط نون نبا

 . ًالسرُم هنع هللا يضر ٌيلعو لكي يبنلا :ِهيَّدج نع ىور

 .نيدباعلا نيز هيبأو ءًاضيأ ًالسرم نيسحلاو نسحلا :هيَّدج نعو

 ةقثلاو ,فرخلاب ددؤسلاو «لمعلاو ملعلا نيب عمج نم دحأ ناكو

 ,ملعلا َرقَب :ْنِم ءرقابلاب رفعج وبأ رهشو .ةفالخلل ًالهأ ناكو «ةنازّولاو
 .هّئيفخو هلصأ فرعف هقش : يأ

 .نأشلا ريبك هللا باتكل ايلات ءادهتجم ًامامإ رفعج وبأ ناك دقلو

 ًارفعج هنباو «رفعج ابأ تلأس :ةصفح يبأ نب , ملاس نع ليضف نبا لاق

 امهنإف اجهز لع م ا رناو اعملو ءملاس اي :يل الاقف ءرمعو ركب يبأ نع

 .ّىده ئمامإ اناك

 ىلع ظاّمحلا قفتاو .ةنيدملاب نيعباتلا ءاهقف يف ىيئاسنلا هّدع دقو
 . رفعج يبأب جاجتحالا

 . ''”ولعلا رقاب يلع نب دمحمل لاقي ناك :راكب نب ريبزلا لاق

 ةئمو ةرشع عبس ةنس يفوت :ليقو «ةنيدملاب ةئمو ةرشع عبرأ ةنس يفوت

 .ةرجهلا نم

 )١( «ءالبنلا مالعأ ريس 4/5٠١.
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 يلع نب ديز مامإلا : مهعبار

 امهنع هللا يضر

 يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب ديز دهتجملا مامإلا ديسلا وه
 .رقابلا رفعج يبأ وخأ «يولعلا يمشاهلا بلاط

 يذلا بهذملا بحاص وهو ء«رقابلا هيخأو نيدباعلا نيز هيبأ نع ىور

 ف يف ةيديّرلا هيلإ ع

 . حالصو ٍةلالَّجو ملع اذ ناك : يبهذلا لاق

 ركب يبأ نم أّربت :اولاقف ءآديز ةضفارلا تءاج :سنوي نب ىسيع لاق

 . كرَصنَن ىتح رمعو

 .امهالوتأ لب :لاق

 . ةضفارلا :مهل ليق مّن نمف .َكَضْفرَت ًاذإ :اولاق
 .هعم اوبراحو هلوقب اولاقف ؛ةيديّرلا امأو

 هللا نيد يف انهقفأو ءهللا باتكل انأرقأ هللاو ناك :قداصلا رفعج لاق

 . "”هلثم انيفو انكرت امو ءمحّولل انلصوأو

 .ةرجهلا نم نيرشعو نيتنثاو ةئم ةنس يفوت

 هنع هللا يصر قداصلا رفمعج مامرلا :مهسماخ

 رفعج هللا دبع وبأ «مشاه ينب خيش قداصلا دهتجملا مامإلا ديسلا وه

 يولعلا يمشاهلا بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب دمحم نبا
 اهمأو .قيدصلا ركب يبأ نب دمحم نب مساقلا تنب ةورف هنو ؟قوبتلا

 يندلو :لوقي ناك اذهلو .قيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع تنب ءامسأ

 .نيترم قيدصلا ركب وبأ

 ١*". روهشملا دمحم نب نمحرلا دبعل «ةريهظلا سمش» 00(

 79١/65. يبهذلل «ءالبنلا مالعأ ريس» (؟)
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 يبأ نب ءاطعو ء«ءريبزلا نب ةورعو ءرقابلا دمحم هيبأ نع ثّدح لقو

 .(ملسم» يف هنع هتياورو «حابر
 :هئابا نعو :رباج نع هيبأ نع ريثك ٌثيدح هل : يدع نب دمحأ وبأ لاق

 لاق امك سانلا تاقث نم وهو «ةمئألا هنع ثّدح دقو «تيبلا لهأل ٌحَسْنو
 . نيعم نبا

 .دمحم نب رفعج ىلإ ترظن اذإ تنك :لاق مادقملا يبأ نب ورمع نعو

 :يولص : لوقي ةرمجلا دنع ًافقاو هتيأر دق +« ثيمتلا ٍةلالّس نم هنأ تملع

 نَم هقفأ ْنَم :لئّس دقو ةفينح يبأ ىلإ هدنسب ظفاحلا ةدقع نبا ىورو
 :5كنأو

 وجرأ ام :لوقي دمحم نب رفعج ُتعمَس :ثايغ نب صفح وبأ لاقو

 يندلو دقل «هلثم ركب يبأ ةعافش نم وجرأ انأو الإ آئيش ٌيلع ةعافش نم
000 
 ا

 .ةرجهلا نم نيعبرأو نامثو ةئم ةنس يفوت

 ةفينح وبأ مظعألا مامإلا :مهسداس

 ىلاعت هللا ةمح ر

 نب هللا مبت ىلوم ,«يفوكلا يسرافلا هام نب ىطوز نب تباث نب نامعنلا

 دلَوَو «قتعف ًادبع ناك ئطوز 0 م ةزمح طهر نم وهو . ةبلعت

 يبأ نب يلع تباث كردأو «ٌقِر ُهَّسَمَي مي مل : ليقو .مالسإلا ىلع تسباث

 ل ل «ريغص وهو بلاط

 ةعبرأ نمز كردأو «نيعباتلا عابتأ نمف ىلاعت هللا همحر ةفينح وبأ امأ
 لهسو «ةفوكلاب ىفوأ يبأ نب هللادبعو ءةرصبلاب سنأ :مهو ةباحصلا نم

 )١( «ءالبنلا مالعأ ريس" 509/1.
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 .ةكمب ةلثاو نب رماع ليفطلا وبأو «ةنئيدملا يف يدعاسلا دعس نبا

 نم ةعامج يقل هنإ :هباحصأ لوقيو . مهنم ًادحأ يقل له .اوفلتخاو

 يف بيطخلل ًاعبت «فشاكلا» يف يبهذلا لاقو .مهنع ىورو ةباحصلا

 . يطويسلل هوحنو ا ىأر هنإ :«دادغب ورا

 ذهن 0 تلقف هنتانلا يل حل دق خيل اذإف «ءةنس 0

 نم د كيدالا 3 006 ءىش ا : ىبأل تلو .ءزج ل

 يدي نيب مدقتف ءهنم عمسأ ىتح هيلإ يمل : يبأل تلقف .ِلَت هللا لوسر

 : دلع هللا لوسر لاق :لوقي هتعمسف «(هنم توند ىتح سانلا جرفي لعجو

 : 77بيستحيي' ال قييح ف ةقؤوؤ همه هللا هافك هللا نيد يف هقفت نما

 .يديبزلا ءزج نب هللادبعو «كلام نب سنأ ىأر ةفينح ابأ نأ

 ا هلل ل ينال داو نب رمع نب دمحم وه

 نيرشعو ًادحاو كردأ هنإ : (رهزألا خيرات» يف دصر ناميلس 4 لاقو

 . هتدهع يف كلذو .مهنم ةعست نع ىور :ًايباحص

 نب نمحرلادبع نب دمحم يديس ةسرهف يف تفقو نكل يوجحلا لاق

 نبا قيرط نم هتياور ىلع (ةيدابلا حنملا»ب ةامسملا ىسافلا رداقلادبع

 ةضيرف ملعلا بلط)» :ثيدح كلام نب نيل نع ( ةفينح ىبأ نع «راجنلا

 ةفينح يبأ لئسمو .(715) )7١/1١-7١5( ربلادبع نبال «ملعلا نايب عماج» )١(

 75١0(. : ص) يناهبصألل

 نب دمحم) دعب (بتاك) ةدايز «ملعلا عماج» خسن ضعب يف تبث دقو «؛كلذك وهو (؟)

 . (دعس

1/0 



 00 لي لك ىلع

 مامإ ينادورلا يسوشسلا ناميلس نب دمحم نب دمحم ةسرهف يف تيأرو

 هنأ يرئازجلا ةَروُدَق خيشلا نع ءاهدنسمو هتقو يف برغملاو نيمرحلا
 .ةياحصلا نع ةفينح يبأ ةياور يف ؛«يربطلا رشعم يبأ نع ًاءزج يوري

 :اهرظناف
 ةداتقو ءرمع نبا ىلوم عفانو « حابر ف نب ءاطع نع ةفينح وبأ ٌثَدَح

 ميهاربإ نع هقفلا ذخأ هنعو ؛ةنس ةرشع نامث ُهَمَرآل ناميلس يبأ نب : دامحو

 .هنع هللا يضر دوعسم نبا نع «دي ديزي نب دوسأو «ةمقلع نع ؛ . يعخنلا

 ىلع ينبملا هقفلا ريغ ىلع ٌلوُمْسَم يدنع وهو «ةيفنحلا لوقي اذكه
 الو يأرلا مدي ناك هنع هللا يضر دوعسم نبا نأ تبث دقف ؛«يأرلاو سايقلا

 ها «نسحلا نب دمحمو « فسوي وبأ هنع ذخأو . سايقلاب لوقي

 مامإ ناك ءمهريغ ٌقلَحو كرابملا نباو .«حارجلا نب عيكو هنع ىورو
 . ةكألا هيقفو قارعلا لهأ

 ,رابتعالا نسُح مهل َمّلُس نمم وه :ىلاعت هللا همحر ضايع لاقو
 ىف ُهماَمِإ هل سيل نكل .هيف ةمامإلاو هقفلا ةدوجو «سايقلاو رظنلا قيقدتو

 دَجوُي ال كلذلو ءهل ىَعَدُي الو هيعدي الو ؛هملعب لالقتسا الو «ءثيدحلا
 «"نيحيحصلا» لهأ هل جرخأ الو ءركذ ةيثيدحلا تافنصملا رثكأ يف هل

 .ًافرح ولو «هنم

 ءزج يف يراخبلاو .«نئسلا» يف يئاسنلا هل جرخأ لب :يوجحلا لاق
 ةصالخ» يف امك نيعم نبا هقثوو :«لئامشلا» يف يذمرتلاو «ةءارقلا
 لاقو «ليدعتلاو حرجلا يف مامإ :ناطقلا ىيحي لاقو .«بيذهتلا بيهذت

 يرملا لاطأ دقو .هب نسا ل ةقث :ىنيدملا نبا لاقو ءامامإ ناك : دوادوبأ

 ةريثك ةفينح يبأ مامإلا بقانمو : هلوقب هتمجرت ظفاحلا متخو هتمجرت يف
 يف درفت نأ لمتحت هتريسو :هلوقب اضيأ هتمجرت يبهذلا متخامك ءًادج

 .(75:ص) يناهبصألل ةفينح يبأ دنسم )١(

 مم١



 نشل ةلفامم نوكأ ةاشاجو: ::1ةمدقملا) يف نودلخ نبا لاقو

 هنع هذخأي فيكو «هقفلا يف ةملسُملا هتمامإ عم ءاهب هلهج روصتُي فيكو
 ىتح (هيف زدبَتلاو ةمامإلا «ضايع ةأفن يذلا امنإو ةمألا نم روهمج

 هرمأ لوأ يف ناكو .ًالثم ىلاعت هللا امهمحر لبنح نباو ؛كلام لثم نوكي

 فلأ ءةكسللاو ةلماعملا يف قدص اذ فورعم هناكدو ّزَخلا عيبي عيبي رات

 هيلع مالكلا مدقتو «ربكألا هقفلا» باتك

 ,٠ « و” و

 ةمئألا لاجر دئاوزب ةعفنملا ليجعت» باتك يف ينالقسعلا رجح نبا لاق

 ثيدح نم دوجوملاو ءِهَعْمَج نم سيلف ةفينح يبأ دنسم امأ :«ةعبرألا

 .هنع نسحلا نب دمحم اهاور ىتلا (راثالا» باتك وه امنإ «ةفينح ىبأ

 ثيدح نم هلبق فسوي يبأو سلا 0 هيا ا ل دحر
 دعب ناكو - يثراحلا دمحم وبأ ظفاحلا ىنتعا دقو .ىرخأ ءايشأ ةفينح يبأ

 خويش ىلع هبترو ,دلجم يف ُهعّمَجَف «ةفينح يبأ ثيدحب - ةئم ثالثلا
 . ةفينح يبأ

 رغصأ هفينصتو .«يرقملا نب ركب وبأ ظفاحلا عوفرملا هنم جّرخ كلذكو

 نب نسحلا يبأ ظفاحلل ةفينح يبأ دنسم هريظنو «يثراحلا فينصت نم

 :ولملا
 ينيسحلا يقارعلا نيسحلا نب لضفلا يبأ نب ةعرز وبأ دمتعا يذلا امأو

 ورسخ نب دمحم نب نيسحلا هجّرخ يذلا دنسملا وهف «هلاجر جيرخت ىلع
 «يثراحلا دنسم» يف امع تادايز «ورسخ نبا دنسم» يفو ءرخأتم وهو

 . يرقملا نباو
 عست ةنس يكفصحلا ةياور نم ةفينح يبأ ىلإ بوسنَم :م ٌدَئَسُم عبط دقو

 «يناتسغادلا مالسلادبع ةرونملا ةنيدملا يتفم دي ىلع .فلأو ةئم ثالثو

 ريغص يدنع وهو «يراخبلا مامإلل «درفملا بدألا» شماهب ةناتسالا عبط

 ؟ةعبرألا دحأ وه له يردأ الف .دواد أ ليسارم نم ٌبيرَق ءمجحلا
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 .اهريغ هنأ رهظيو

 دايز نب نسح هاور مظعألا مامإلا دنسم :(«نونظلا فشك» يفو

 . يؤلؤللا
 ىلع يئراحلا ةياورب اغبولطق نبا مساق خيشلا روكذملا دنسملا بترو

 ىمسملا دنسملا رصتخمو .نيدلجم يف يلامألا هيلع هلو .هقفلا باوبأ
 ةديس ا وتفلا يقشمدلا يونوقلا دمحأ , نب دومحم نيدلا لامجل (دمتعملا»ب

 ديؤملا وبأ هدئاوز عمجو («دنتسملا» :هامسو هحرش مث ءةئم عبسو نيعبس

 .ةئم تسو نيتسو سمخ ةنئس ىفوتملا يمزراوخلا دومحم نب دمحم

 هصقني ام «هرادقمب نيلهاجلا ضعب نع ماشلا يف تعمس دقو :لاق
 ىلع لدتسيو ثيدحلا ةياور ةلق نيل ةييسر و ةويغ مظعتسيو « هرغصتسيو

 ةفينح يبأل سيل هنأ معزو ,كلام (أطوم»و «يعفاشلا «دنسم»ب كلذ
 نأ تدرأف ؛ةينيد ٌةيِمَح ينتقحلف «ثيداحأ ةدع الإ يوري ال ناكو «دنسم

 :ثيذحلا 0 اا
 دهاشلا رفعج نب دمحم نب ةحلط مساقلا وبأ ظفاحلا مامإلا :لوألا

 .لدعلا

 يثراحلا بوقعي نب دمحم نب هللادبع دمحم وبأ ظفاحلا مامإلا : يناثلا
 .ذاتسألا هللادبعب فورعملا «يراخبلا

 نب ىسوم نب رفظملا نب دمحم نسحلا وبأ ظفاحلا مامإلا :ثلاثلا
 . دمحم نب ىسيع

 . يعفاشلا يناهبصألا ميَعُن وبأ ظفاحلا مامإلا : عبارلا
 .يراصنألا دمحم نب ىقابلادبع نب دمحم ركب وبأ خيشلا :سماخلا

 . يناجرجلا يدع نب هللادبع دمحأ وبأ مامإلا : سداسلا

 .ينابيشلا نسح نب رمع ظفاحلا مامإلا :عباسلا
 . يعالكلا دلاخ نب دمحم نب دمحأ ركب وبأ :نماثلا و 3 ِع

 يبأ ةخسناب ىمسي هنع يورملاو «يضاقلا فسوي وبأ مامإلا : عساتلا
 . «فسوي

 /ما/ ١



 .(دمحم ةخسن»ب ىمسيو «ينابيشلا نسح نب دمحم مامإلا : رشاعلا

 .دامح مامإلا هنبا :رشع يداحلا

 ىمسيو «نيعباتلا نع همظعم ىورو ءاضيأ دمحم مامإلا :رشع يناثلا
 .«راثالا»

 .يدعسلا ماوعلا يبأ نب هللادبع مساقلا وبأ ظفاحلا مامإلا :رشع ثلاثلا

 ورسخ نب دمحم نب نيسح هللادبع وبأ ظفاحلا مامإلا :رشع عبارلا

 ًاجيرخت ُهَجّرَح دقو «ةئم سمخو نيرشعو ثالث ةنس ىفوتملا يخلبلا

 .نيدلجم يف وهو ءرّيّسلاب الإ ثّدَحُي ملو ءآنسح

 .يدرواملا مامإلا :رشع سماخلا

 ريركت كرتو ءداّعٌُملا فذحب ءهقفلا باوبأ بيترت ىلع اهتعمجف

 .:داتسإلا

 .همامت رظناف .(«نونظلا فشكا) ىف مهركذ ةمئألا ةزه هلم هرصتخاو

 وبأ ُهَعَمَج يذلا دنسملا اذه [ه177١] ةنس رصمب عبط دقو :ُثْلُق و "+

 . ةريبك ةفيحص ]8٠6١[ وحن يف ناكف : دهيم رش ةنيوح هو نوسملا

 لاقُي ام نأ ٌملعَت «ليلجلا مامإلا اذه دنسم يف عقاولا فالتخالا اذهبو

 ىلع الإ هبهذم ِنْبَي مل وأ «هدنع حصي مل ىلاعت هللا همحر ةفينح ابأ نإ
 .لطاَب ٌلوَق «اثيدح رشع ةعبس

 انالومل «ةيهلإلا تاحوتفلا» ىف ُتَقو دقف :يوجحلا ةمالعلا لاق

 ديناسم نم ُهاَقتنا أميف يولعلا هللادبع نب دمحم يديس يسدقملا ناطلسلا

 تناكف «ةفينح وبأ اهب درفنا يتلا ثيداحألا ةمجرت ىلع «ةعبرألا ةمئألا

 .ةمئألا ةيقب عم وه هجارخإ يف كرتشا ام نود ءآثيدح رشع ةسمخو نيتئم

 باب يف هتدجوف «يكفصحلا ةياور نم يذلا هدنسم ىلع تفقو دقلو

 . ريثك باوبألا ةيقب يفو ءاثيدح رشع ةينامثو ةئم ىور ءاهدحو ةالصلا

 ؛هللا همحر دادغبب ةئمو نيسمخ ةنس ىفوتو «نينامث ةنس ةفينح وبأ دلو

 ىلوتيل هل ًاناحتما ُهنجَّسو ُهَبرَض يسابعلا روصنملا نأ :هتوم ُبِبَسو
 روهظو ةعيشلا ةروثو «ةيومألا ةلودلا طوقس نمز يف ناك هنأل ءءاضقلا
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 ءاملعلا نم مهتعيش نم سيل هنأ نونظي نم نونحتمي اوناكف .« سابعلا ىنب

 ١ لبنح نباو ,«يعفاشلاو «كلام نحتتمأ امك .ءاهريغو ءاضقلا ةيالو 0

 .هللا مهمحر َنِجّسو َّنِحّتما الإ ةعبرألا ةمئألا نم ٍدحاَو نم امف

 هيلع ساثلا ٌءاَنَت

 . ةفينح يبأ ىلع هقفلا يف ٌةلاَع سانلا : ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق
 ىتح «هقفلا نع ًاماين سانلا ناك نل هللا همحر ليمش نب رضّنلا لاقو
 هنيبو يقف هقتف امب ؛ ةفينح وبأ مهظقيأ

 ةفينح يبأ لثم هقفلا يف تيأر ام 5 هللا همحر كرابملا نبا لاقو

 لاقو .هنامز لهأ ملعأ :ىلاعت هللا همحر يكم لاقو .هنم عروأ تيأر امو
 . ةفينح يبأ يأر نم نسحأ انعمس ام :ىلاعت هللا همحر ناطقلا

 «ةاكشملا حرشاا رظنا مولعمف .همايصو هتالص لوم عروق ةدهر اَعأَو

 . (ءايحإلا» نم ملعلا باتكو

 اهبقعأ مث ءاهدرس لوطي «ةريثك بقانم هل «هخيرات» يف بيطخلا ركذو
 هعروو هنيد يف ِكَشُي ال مامإلا اذه لثم ذإ .هكرت قيلألا ناك ام ركذب
 ئ . هظفحتو

 ءالعلا نب ورمع ابأ نأ يور ام :كلذ نمف .ةيبرعلا ةلقب باعُي ناكو

 هلتق ولو :ورمع وبأ لاقف ءهيف َدوَق ال :لاقف .لقثملاب لتقلا نع هلأس

 يذلا لبجلا ينعي .سيبق ابأب هلتق ولو :ةفينح وبأ لاقف ؟قينجنملا رجحب
 لاق... ةسمتكلا ءامسالا_ نتدخل اهنا :ةفلح نبأ نع اورتتعا كفو ةكش
 .ناكلس نبا رانا «رهشأ نهيعتت نمناه روصو 7 نلاعتاللا محير كلافزوا

 هتديقع

 ”فلاخخ لفو .ىدهلا ةمئأ نم .داقتعالا ىنس ةقشح ابأ نأ ؛ ملعاو

 .ةيديرتاملا بهذم اهيف وه قفاو م 4 نم ا يف يرعشألا
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 ُدَحُيَف ىرخأ قيفيو ةرم نجي ناك اذإ امأ .نونجلا لاح ىف فذقلا ناك
 .ًاضيأ هتقافإ لاح فذق اذإ «هتقافإ لاح

 :دحدتأ نكل نيدخ اهلعأل اهدلج «قيينازلا قا اي ؛اهلوق : ينانلا
 هدنع هلل قح هنأل :لخادتي فذقلا ٌدَح نأ هبهذم ىلع ءانب ةفينح وبأ ا

 هنايري امهنإف «ىلاعت هللا امهمحر كلامو يعفاشلا امأ «ىنزلاو رمخلا ٌّدَحك
 . فوذقملا ددعتب ددعتيف .يمدالل 0

 .«فذقلا دح ةماقإ زوجي الو «فوذقملا ةبلاطم ريغب ّدَح هنأ :ثلاثلا
 .هللا قح وأ «يمدآ قح هنإ :لوقي نمم عامجإب ؟هتماقإب ةبلاطملا دعب الإ
 فقوت ام «.هللا قح ناك ول ذإ «ءىمدآ قح هنإ :لوقي نم كسمتي اذهبو
 ا . ةبلاطملا ىلع

 ءامهنيب لاوي مل ٍناَدَح هيلع بجو نمو «َنيّدَحلا نيب ىلاَو هنأ :عبارلا
 ماقُي مث .بورضملا لخسيو بريشلا لدي ىشع لوألا دعنا دي كرنب

 .رخالا ٌّدَحلا هيلع
 لاقو «ةروتسَم ًةسلاَج الإ ةأرملا ٌدَحَت الو «ةمئاق اهَّدَح هنأ :سماخلا

 . ليبنز يف : سانلا ضعب

 يفو .ًاعامجإ ٌدَحلا هيف ُماَقُي الو ءدجسملا يف َّدَحلا ماقأ هنأ :سداسلا
 . ص ةروس «ماكحألا» نم .فالخ هيف ريزعتلاو صاصقلا ةماقإ

 نب دمحم ةمجرت ىف ةرياغُم ضعبب ةصقلا لقن ناكلَخ نبا نأ ريغ
 لعجو «ةنونجم تناك ةأرملا نإ لقي مل ذإ «ىليل يبأ نب نمحرلادبع
 ماك اا ا نو يوجب هيلع ماما «نونجلاب ضارتعالا ناكم
 نيا خا نأ دازو . لاحلا يف ماق نأ د لا يضاقلل يغبني الو ؛هنم

 َىلَع عَنَشُيو ءماكحألا يف ينضراَحُي باش ةفوكلاب نأب يلاولل اكش ىليل
 . هتيب مزالف «ىوتفلا نم هعنمو يلاولا هيلإ ثعبف ءأطخلاب

 ةمئاص يهو مد اهنانسأ نم جرخ اهنأب ًاموي ةتسفتسا هبا نأ ئوُرو
 هدلو رمأف ؟قيرلا تعلب اذإ رطُقت لهف : ضيا قيرلا داع ىتح «هتقصبف

 هبقاتم نم ىهو .ءاتفإلا نم ينعنم ىلاولا نإ :اهل لاقو اهيِتْمُي نأ ًادامح
 ْ .رمألا يلوأل ةعاطلاب هكسمت نس يف
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 رحم ىرخأ قيفيو ةرم نجي ناك اذإ امأ ءنونجلا لاح يف فذقلا ناك
 .ًاضيأ هتقافإ لاح فذق اذإ «هتقافإ لاح

 هدنع هلل قح هنأل 5
 هنايري امهنإف «ىلاعت هللا امهمحر كلامو يعفاشلا امأ «ىنزلاو د
 .فوذقملا ددعتب ددعتيف .يمدالل ًاقح

 «فذقلا دح ةماقإ زوجي الو «فوذقملا ةبلاطم ريغب ٌّدَح هنأ :ثلاغلا

 . هللا قح وأ ,ءىمدآ قح هنإ :لوقي نمم عامجإب ؛هتماقإب ةبلاطملا دعب الإ
 فقوت ام .هللا قح ناك ول ذإ .ءيمدآ قح هنإ :لوقي نم كسمتي اذهبو
 .ةبلاطملا ىلع

 ا ا ام نمو نوي دل نين: ىلاو هنآ :؟ عئارلا
 اقُي مث .بورضملا لبتسيو برضلا لمدني ىتح لوألا دحلا دعب كتي لب

 .رخآلا ٌّدَحلا هيلع

 لاقو «ةروتسُم َةسلاَج الإ ةأرملا ٌدَحَت الو ءةمئاق اهَّدَح هنأ :سماخلا
 . ليبنز يف :سانلا ضعب

 يفو .ًاعامجإ ُدَحلا هيف ٌماَقُي الو ءدجسملا يف َّدَحلا ماقأ هنأ :سداسلا
 . ص ةروس «ماكحألا) نم .٠ . فالخ هيف ريزعتلاو صاصتقلا ةماقإ

 نب دمحم ةمجرت يف ةرياغُم ضعبب ةصقلا لقن ناكلخ نبا نأ ريغ

 لعجو «ةنونجم تناك ةأرملا نإ لقي مل ذإ «ىليل يبأ نب نمحرلادبع

 نبأ نبأ ' نأ 1 .لاحلا يف ماق داددعب مولا يضاقلل يغبني الو 6( هيم

 َّىلَع عَنْشُيو ءماكحألا يف ينضراعُي ًاباش ةفوكلاب نأب يلاولل اكش ىليل
 . هتيب مزالف «ىوتفلا نم هعنمو يلاولا هيلإ ثعبف ءأطخلاب

 ةمئاص يهو مد اهناتنسأ' قف جرخ اهنأب ًاموي هتتفتسا هتنبا نأ يورو
 هدلو رمأف ؟قيرلا تعليب اذإ رطقت لهف « ضيبأ قيرلا داع ىنح . هتقصبف

 هبقانم نم ىهو ببسلا نإ :اهل لاقو اهتمي نأ ًادامح
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 :نسحلا نب دمحم لاق ؛ىلاعت هللا همحر ةفينح يبأ هقف نمو
 يف هوتأ

 .هوجرختساو اهفوج اوقشف مهرمأف «كرحتي دلو اهنطب يفو «تتام ةأرما

 هومسو «هسلجم ىلإ ددرتي ناكو ملعلا بلط ىتح شاعف ءًامالغ ناكو

كلخ نبا خيرات" نم نسحلا نب دمحم ةمجرت نم حص) ةفينح يبأ نبا
 .(«(نا

 يَ «# ؟ 4 7 سو. و رت

 يريدقتلا هقفلل ىلاعت هللا همحر ةفينح ىبأ ثاذدحإ

 امأ «لعفلاب عقو ام مكب حيرصُتلا وه «يوبنلا نمزلا يف هقفلا ناك

 مكح نوليبي اوناكف ء«مهراغصو نيعباتلا رابكو ةباحصلا نم ةدعب نم

 مهلبق نمزلا يف لزن ناك ام ماكحأ نوظفحيو «مهنمز يف ىف لعفلاب لزنام

 رب تدازو هقفلا امنف

 7 امإو ءعقو م ىلع سايقلاب امإ اهماكحأ نقد ا

 .ريثكب لبق يذ نم مظعأ راصو :ةمظعو ًاومن 3-2 ءآلثم مومعلا

 دقو «ةلأسم فلأ ةئام ثالث : ليقو «ةلأسم فلأ نيتس نع عفو هنإ ب

 مث ءاهعوقو اوردقو لئاسملا اوضرفف ءهدعب ءاهقفلا لج ةفينح ابأ

 يل

 كلذ يف هللا مكح

 نبا لاقف ؟اهماكحأ طابنتساو لئاسملا ٌضرف زوجي له ؛ًالوأ اوفلتخا

 1 نكلاعت هل قم أعلم عماوجلا عمج» يف امك .زوجي ال :نادبع

 ١١١[. ةيالا «ةدئاملا] 4 ةْؤَنت يل َدّجدإ هكَيَشَأ نع نع اوُلَكَسَت

 امع اولأست ال :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع «ربلادبع نبا ىورو

 ا علا «نكي مل

(١”5)(5١١/؟) ربلادبع نبال (ملعلا نايب عماج» )غ0(
 .
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 هرك دلي يبنلا نأ (حيحصلا» يف ه هريغو لهس ثيدحب ًاضيأ اوجتحاو

 :ًاضيأ (”(ميحصلا» يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقبو .؟!'اهباعو لئاسملا
 هللا همحر كلام ددرت لقو «لاؤّسلا ةرثكو لاقو ليق مكل ةهركي هّلبا نإ)

 . ءاطعتسالا ىلع وأ «كلذ ىلع ثيدحلا لمح ىف ىلاعت

 نأ . كهيع هللا يضر صاقو يبأ نب لعس نع 7 حيضحسلا) يفو

 ءيش نع لأس نم ءًامْرَج نيملسملا يف نيملسملا مظعأ» :لاق ٍةلَك يبنلا
 ىهتنا دق اذه نكل «هتلأسم لجأ نم مهيلع مّرُحَف «نيملسملا ىلع مّرحُي

 . ماكحألا ددجت عاطقنال «مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا تومب هّمكح

 : ءابشأ نع ىهنو .اهوعيضت الف ضلئارف ضرف هللا نإ) :ثيدح هنمو

 نم مكل ةمحر ءايشأ نع تكسو ءاهودتعت الف ًادودح دحو ءاهوكهتنت الف

 .هريغو (*”يئاربطلا هآور («اهنع اوثحبت الف «نايسن ريغ

 «لزاونلا نم عقي مل امع لاؤسلا نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج ركنأ
 .نيّدلا يف قمعتلاو ءولغلا نم كلذب لاغتشالا نأ اوأرو

 ىتح ةلأسم يف ٌبيِجُي ال كلام ناك :ىلاعت هللا همحر رّيئملا نبا لاق

 لدعم الإو ءاهنع باجأ «تلزت : ليق إف ةلاش

 لذخ الإو مّلكتُملا اهيلع ل ؛تعقو اذإ ةلأسملا نأ ينغلب :لوقيو

 فا يه وتلا ”ةزيثكلا .لئاسملا نم هنع يور ام ىفاني اذهو . فلكتملا

 .اهريغو (ةيبتعلا)و «ةيزاوّملا»و «ةنودملا»و (أطوملا»

 ناعللا باتك ءملسمو .(07258) ناعللا باب «قالطلا باتك .يراخبلا ؛هيلع قفتم ()

 )١190(.

 باتك ءملسمو .(584177) لاقو ليق نم هركيام باب «قاقرلا باتك «يراخبلا هاور (؟)
 )١7910(. و (597) ةجاح ريغ نم لئاسملا ةرثك نع ىهنلا باب «ةيضقألا

 .09188) لاؤسلا ةرثك نم هركيام باب ءماصتعالا باتك «يراخبلا ؛هيلع قفتم (6)
 هيلإ ةرورض ال امع هلاؤس راثكإ كرتو قلي هريقوت باب «لئاضفلا باتك ءملسمو
 .(؟576)

 «(عمجملا» يف يمثيهلا هدروأو .(089) (7؟5/١؟) «ريبكلا» يف يناربطلا هاور (5)

 . حيحصلا لاجر هلاجرو :لاقو )١/١11()045
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 وه هلاوقأ درفأ هنأ «ةييسلدتالا ةناعفصأ نم يطيعملا ةمجرت يف تبثو

 لئاسملا نوكت نأ دعبلا لك ُدْعِبَيو ءدلجم ةئم تناكف ؛يليبشإلا رمع وبأو

 .هنمز يف ةعقاو اهلك

 نتفأ ىعازوألا نأ اور: :اضنأ كانت ةأ ةفعي يوونلا لوق كلذ نمو

 . ةلأسم فلأ نيعبس يف
ْ 

 نب دادقملا نع حيحصلا ثيدحلاب نيلدتسم «زاوجلاب :روهمجلا لاقو

 «ينلتاقف رافكلا نم الجر ُثيقل نإ تيأرأ «هللا لوسر اي :تلُق ءدوسألا

 هلل ٌثملسأ :لاقف ةرجشب ذال مث ءاهعطقف فيسلاب َّيَذَي ىدحإ برضف

 كتلزنمب هنإف ُهَبلَتَق نإف .هلتقت ال» :لاقف ؟اهلاق نأ دعب هللا لوسر اي هلتقأفأ

 .''"6لاق يتلا هتملك لوقي نأ لبق هتلزنمب كنإو ُهّلُيقَت نأ لبق

 هل نّيبو هباجأ لب ءعقت مل ةلأسم ضرف نع ُههْنَي مل ثيدحلا ىفف

 .زاوجلا ىلع لدف «مكحلا

 ةثآ :؟”(ملسم حيحص) يف يداجعلا رميوع ثيدح :ًاضيأ هل لديو

 لاؤسلا هيلع ركنُي ملو «هب را .هباوجب يحولا لزنف ةناعللا نقيلام

 ا
 لبد هتاوجلا كرت هلآ نيغوب نانسفلا ويك هلأ هذيلا ةودحتلا يف نكل

 .«حيحصلا» يف ملسم حيرص وه امك «كش الب عوقولا

 كانه نأب ٠١١[ ةيآلا «ةدئاملا] 4هآَيْشَآ ْنَعاوَسم ال » : ةيآ نع اوباجأو

 مل نإ :هُموُهفَمَف ٠١١[ ةيآلا «ةدئاملا] 4 مك يكل َديي نإ :وهو ًاطرش

 . «ماكحألا» يف يبرعلا نبا هلاق «يهن الف «اهئادبإ يف ةءاسم نكت

 لأس «هنع هلل يضر ةفاذح نب هللادبع ةيضق .ةءاسملا هيف ام لاثمو

 تفرتقا تنك ول :همأ هل تلاق «ةفاذُ كوبأ» :لاقف يل نم : كو يبنلا

 ." ”«حيحصلا» يف ملسم هاور ؟ينحضفت تنكأ «فرتقت ةيلهاجلا تناك امك

 ميرحت باب «ناميإلا باتك «ملسمو )5١0١9(. يزاغملا باتك «يراخبلا ؛هيلع قفتم )١(

 .(14) هللا الإ هلإ ال لاق نأ دعب رفاكلا لتق

 )١595(. ناعللا باتك ءملسم (؟)

 . (5104) ِةْنلَك هريقوت باب «لئاضفلا باتك ءملسم (0)

 ا



 .ةيآلا يف ْيِهَّنلا عقو اذه لثم نعف
 .نيهجو ىلع لئاسملا :«ةنسلا حرش» يف يوغبلا لاقو

 وهف ءنيَّدلا رومأ نم هيلإ جاَتحُي امل ميلعتلا هجو ىلع ناكام : امهدحأ
 ةركلا فاننألا] 4« ر خسر لك اود ) :ىلاعت هلوقل - هب رومأم لب +
 .امهريغو ةلالكلاو «لافنألا نع ةباحصلا ةلئسأ ُلّرِنَتَت كلذ 0 9

 ثيدحب دارملا وهو .فلكتلاو تنعتلا هجو ىلع ناكام :امهيناث
 ىلع مهفالتخاو مهلاؤس ةرثك مكلبق نم كلهأ امنإف مكتكرت ام يركا

 ىف رجزلا ُدوُرُو هديؤيو :ىلاعت هللا همحر ىينالقسعلا ظفاحلا لاق
 هللا يضر ةيواعم ثيدح نم لمحأ لئعف . فلسلا ٌهَّذو. ءكلذ نع ثيدحلا

 "”تاطولغألا نع ىهن لَك يبنلا نأ هنع

 | :ًاضيأ لاقو .لئاسملا ذاوش يه :ىلاعت هللا همحر يعازوألا لاق
 0 .طيلاغملا هناسل ىلع ىقلأ .ملعلا ةكرب هدبع مرحي نأ دارأ اذإ هللا

 سا نأ

 .ًاملع سانلا لَضَأ مهتيأر

 نع يوبنلا نفيا يف ْئهنلا ناك : ىلاعت هللا همحر يبرعلا نبا لاقو

 رثكأ نكل ؛كلذ َنِمأ دقن دعب امأ «مهيلع قشي ام لزني نأ ةيشخ لاؤسلا
 هنإو :لاق .عقت مل يتلا لئاسملا يف مالكلا ةهاركب فلسلا نع لقنلا

 نم هلا عفتف اوعرفو اودهم مهنإف «ءاملعلل الإ امارح نكي مل نإ ءهوركمل
 . ملعلا سورّدو ءاملعلا باهذ عم اميس الو .كلذب مهدعب

 .لئاسملا عيرفت نم راثكإلا نأ ىلإ «نيعقوملا مالعإ» يف راشأ دقو

 يف رظنلاو ءاهلوصأ ىلع اهدر نود ءًاسايق-ضعب ىلع اهضعب عورفلا درو
 ىف ّلخاَد كلذ لك ؛لزنت نأ لبق اهيف يأرلا لامعتساو ءاهرابتعاو اهللع
 كرتو «باتكلاو ةنشلا كرت ببست هنع كلذ نم راثكإلا ذإ «يهنلا ةرئاد

 . (1739/) لَك هريقوت باب . لئاضفلا باتك .ملسمو

 .(3565) 71١"( /#) دواد وبأو .(؟1"١5ا/5) (5"ه/0) دمحأ هاور (؟)
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 .اذهو اذهب يفت ال ةريصق رامعألا نأل ؛لوصألا

 نع يتفتسملا لايداذإ ' نيدركلا مالعإ) نم ريخألا ء ءزجلا يف لاقو

 .لاوقأ ةثالث هيف ؟ريَخُي وأ «هركت وأ «هتباجإ ٌبحَتسُي لهف عقت مل ةلأسم

 وأ باتك نم صن ةلأسملا يف ناك نإف «ليصفتلا قحلاو م

 .عوقولا ةديعم اضناك نإف' ًالإو اهيف مالكلا هركي مل ؛ةباحصلا نعرْثَأ وأ

 ضرغو ردا نكد نزور .اهيف مالكلا هل ٌبَحتَسَي مل وا

 امن ةتاوجلا- هل :تتسا .ةريصب ىلع اهنم نوكيل اهملعب ةطاحإلا لئاسلا

 عرفيو ءاهرئاظن اهب ربتعيو «كلذب ُهَقْفَتي لئاسلا ناك نإ اميس ال ملعي

 .:ىلوآلا وهناك : ةعجار باوجلا ةحلذعم تناك ةيكق- ايلع

 لحم نوكي نأ يغبنيو :ىلاعت هللا همحر ينالقسعلا ظفاحلا لاقو

 رثكي ام صيخلت يغبنيو .هنم مهأ وه امع كلذ هلغش اذإ ملاعلل ةهاركلا

 حص] .هلوانت لهسيل «تارصتخملا يف اميس الو نك اميغ ادد ةعوقو

 هيف عستا ام «ةبوعص هقفلا داز امم نإ :«ملسم حرش» يف ىّبَألا لاقو

 ليحتسي ام اوضرف مهنإ ىتح .«ضورفلاو تاعيرفتلا نم بهذملا لهأ
 ةوبألاب هدلو ثري له ءدلوف هسفن ىثنخلا ءىطو ولف :اولاقف ؛ةداع هعوقو

 ؛راوتي مل هرهظ نم رخآو هنطب نم دلو هل ديازت ولو .امه وأ ةمومألا وأ

 .ءالمح ةتسلا ةلأسم اوضرفو .رهظ الو نطب يف اعمتجي مل امهنأل

 .ةداع ليحتسم هنأ عم فوسكو ديع عامتجاو

 نب دمحمل «راثالا» باتك رظناف «هبهذم سابتقا فرعت نأ تدرأ اذإ

 لاوقأ اهنم صخلَو «ةبيش يبأ نبا فنصم»و «قازرلادبع عماج»و «نسحلا

 الإ . هنجحم نع جرحي ل هدذجحن (ربكألا هقفلا»ب اهسق را . يعخنلا مي 0

 .ةفينح وبأ اهطبنتساو :ميهاربإ اهيلع ملكتي مل يتلا وأ «ةريسيلا عض
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 هقفلا ىف ةفينح ىبأ بهذم دعاوق

 مل امف «هتدجو اذإ هللا باتكب ذخأ ينإ : :هسفن نع وه هلاق ام هٌّؤّدبم
 تشك يتلا هنع 0 راثالاو هءِةْللكَك هللا لوسر م نسب تذخأ «هيف هدجأ

 للك هللا لوسر ةْئّس الو هللا باتك يف دجأ مل اذإف . تاقثلا يديأ يف

 نع جرخأ ال مث «تئش نم لوق عدأو «تئش نم هباححصأ لوقب تذخأ

 نباو «يبعشلاو «ميهاربإ ىلإ رمألا ىهتنأ اذإف .مهريغ لوق ىلإ مهلوق
 .اودهتجا امك دهتجأ نأ يلف - ًالاجر مهنم دّدع - تيسملا

 (مالعإلا»ك مهبتك يف هباحصأ اهبعوتسا «ةريثك ةيفنحلا بهذم 0

 يف توبنلا مْلَسُم» هباتك يف روكشلادبع نب هللا بحم هدعبو «يودزبلل

 اننكمي الو ءامهريغو [ه9١١١] ةنس ىفوتملا «ةيعفاشلاو ةيفنحلا ل ويه

 لوصألا كلت اهنع تعرفت يتلا ةيلوألا لوصألا انه انركذ امنإو ء.اهباعيتسا

 . ىرخألا

 الو ءهمالك نم ٌةطَبنتسُمو ٌةِجرَخُم ؛ةيوناثلا لوصألا هذه نأ قحلاو
 ماعلا نأ .مهبهذم لوصأ نم نإ : مهلوق ًالثم .هنع نييعتلاب اهيلع صن

 مدخلا فالخ ىلع يباحصلا بهذم نأو .صاخلاك ةلالدلا 0

 نأو ًاضيأ ةصصخم صاخ صعب لوانت يف ةداعلا نأو هَل ٌصصخيم

 ال نأو «خسن صنلا ىلع ةدايزلا نأو «نايبلا هقحلي الو نيبم صاخلا

 ناب هيي اذ يدفلا نيد فياحي لونلا معو ال وب عئاوراا رك حر
 وه رمألا بجوم نأو .الصأ فصولاو طرشلا موهفمب ةربع الو . يأرلا

 نع الو «هنع ةياور اهب حصت ال دعاوقلا هذه لاثمأو .ةتبلا بجاولا
 ةظفاحملا تسيلو .ءارقتسالاب هلاثمأو يودزبلا اهذخأ امنإو ءهيبحاص

 .مهيمدقتم هقف نم اهفلاخي امم اهيلع دري ام لك نع باوجلاو اهيلع 5

 .دادضألا كلت ىلع دري امع باوجلاو اهدادضأ ىلع ةظفاحملا نم ىلوأب
 «ضايعو «يكلاملا بهذملا يف «هدعاوق» يفارقلا فلل اهطمن ىلعو

 يه امنإ دعاوقلا كلتف .مهلاثمأو قاقزلاو ءيسيرشنولاو ء.يرقملاو
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 ينك نمل .«عورفلا نم ريثك نم ءارقتسالاب ةذوخأم

 اذه ىلع امهباحصأ ا ؛ةلبانحلاو ةيعفاشلا بهذم يف اذكهو

 عينص نم اهوذخأ ,لئاسملا لج ىنبم اهيلع يتلا لوصألا نايب ءطمنلا

 اوطبنتساو اودهتجا ماكحألا نم ريثك لب ٠ . مهطابنتسا يف هباحصأو مامإلا

 باب اهب اوحتفيل ءهباحصأ اهيلع الو مامإلا اهيلع صني مل ًاللع اهل
 . مامإلا بهذم ىلع طابنتسالاو داهتجالل

 ةفينح ىبأ دنع دحاولا ربخ

 .هيوار ُهفلاَخُي ال نأ طرشب نكل .هب لمعي ىلاعت هللا همحر ةفينح ابأ نإ

 دقو الإ هيورم فلاخي ال هنأل «ءىور امب ال ىأر امب لمعلاف ءهفلاخ نإف

 اذه ىلإ هقبس دقو «هداهتجا بسح «ليلدل هيف دنتسا حداق ىلع علطا

 نع ؛هنع «ملسم حيحص» يفف .هنع هللا يضر بيسملا نب ديعس لصألا

 0 وهف ء.ركتحا ص :ة6 هللا لوسر لاق :لاق هللادبع كي فخم

 اذهب ُثَدحُي ناك يذلا ًارمعم نإ :لاقف ؟ركتحت كنإف :ديعسل ليقف

 7 ناك «ثيدحلا

 ناك هنأ بيسملا نب ديعس نع يور امنإ :هتياور دعب يذمرتلا لاق
 و دمر .ةظتحملاو تيزلا ركتحي

 بجوي ىولبلا مومع نإف , ىولبلا هب معت ” اهم وكر نأ ًاضيأ طرتشي

 نم» :ثيدحك .هدنع ةحداق ةلع وهف 5 يور اذإف «هرفاوت وأ ها

 . حداق الو «مزال ريغ كلذ لك :هريغ لاقو .؟”«أضوتيلف مركذ سم

 فلاخ نإف .ًاهيقف هيوار نوكي نأو .«سايقلا فلاخُي ال نأ ظرتشيو

 ةلعلا تفرغ نإ سايقلا ضراعم يف اهثلاثف ءاهيقف هيوار نكي ملو سايقلا

 )١1105(. تاوقألا يف راكتحالا ميرحت باب «ةاقاسملا باتك ؛ ءملسم )١(

 )١1517(. (ةىكال /") يذمرتلا (90)

 وبأو )57/١(. جرفلا سم نم ءوضولا باب «ةراهطلا باتك ««أطوملا» يف كلام هاور (0)
 .(487) (7١؟١/75) يذمرتلاو )55/١( )١181(. دواد
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 دحاولا رب لبقي مل «عرفلا يف ًاعطق تدجوو ءربخلا ىلع حجار صنب
 .لبق الإو فقولاف ءاّنَظ وأ .ءسايقلل ضراعملا

 الو .لبولا اورصت ال (07(نيحيحصلا» ثيدح . سايقلل ضراعملا لاثم

 ءاش نإ ءاهبلحي نأ دعب نيرظنلا ريخب وهف ءدعب اهعاتبا نمف علا

 ٌفلاَخُم (قبللا لدب رمتلا ٌدرف ا(رمث نم ًاعاصو اهدر ءاش نإو :كسمأ

 ةمجتا» للطنا' تحتل نأ هةلكف خم فلتُملا نم هب نمضي اميف سايقلل

 (عماوجلا

 داي ةناق دقملا ففف ولو. ةخاولا نفك ف طورشلا هذه ترفوت اذإق
 0 الو ء«صاخلا هدنسل تفتلي الو نتابقلا ىلع ةمدقثو هب

 نكي مل اذإف . قارعلا ءاهقف دنع روهشم لب «مهفالخ وأ ةنيدملا لهأ لمع

 نأ اتسيفسم ناو“ ا فيالستلا هاتو. .نسانقلا ىلإ نقف دوب + ا دايك ةويتعا كلذك
 . عمجأ ةنيدملا لهأ هب لمع

 ةفينح ىبأ دنع نسمايقلا

 .لامجإلا هجو ىلع ًاحماست اهرثكأو «بهاذملا عسوأ ةيفنحلا بهذم
 مكحل رظنلاو ةفسلفلا ىلع هئانبنال ءاطابنتسا رهاملا دهتجملل اهرسيأو
 قلخلا حلاصم اهنم دصقلا يتلا تالماعملا يف اميسال «للعلاو ماكحألا
 دعاوق نم ذإ ءرثألاو لقنلا نم رظنلا ىلإ جوحأ يفنحلاف «نوكلا ةرامعو
 تارافكلاو دودحلا ريغ ىف «هيف عسوتلاو سايقلاب ذخألا هبهذم

 ناديم وه يذلا سايقلا نأ را ءاملع ررقو .ةيعرشلا تاريدقتلاو
 لج امهب لوقيف هحيقنتو طانملا قيقحت امأ .طانملا جيرخت وه «كرتعملا

 . قيقحتلا ىلع سايقلاب لوقي ال نم

 لكو مدغلاو رقبلاو لبإلا لفحي ال نأ عئابلل يهنلا باب ؛عويبلا باتك «يراخبلا هاور )١(
 ةارصملا عيب مكح باب . عويبلا باتك .ملسمو . هظفل اذهو ,(؟١ مير ةلقحم

 .(67١؟5)
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 لعجيل «صنلا نم بسانملا فصولا طابنتسا وه :طانملا جيرخنو

 دراولا رمخلا برش ميرحت ةلع وه راكسإلا نأ طابنتساك . مكحلل را

 : كلا
 6 وأ صنب فصو ةيلع ىلع قافتالا عقي نأ :طانملا قيقحتو

 دج هنأب «قراس شابنلا نأ قيقحتك « عازنلا ةروص يف اهدوجو يف دهتجيف

 .داهتجالا نم هنأ كشال اذهو . عطقيف .ةقرسلا وهو «ةيفخ لاملا ذخأ هنم

 هصوصخ فذحيف .«.فصوب ليلعتلا ىلع ليلد لدي نأ : طانملا حيقنتو

 فذحيف فاصوأ نوكت وأ معألاب مكحلا طانيو «داهتجالاب رابتعالا نع

 . يقابلاب مكحلا طانيو ءداهتجالاب رابتعالا نع اهضعب

 ضعبلا نييعتو فاصوألا ضعبل فذحلا ىف داهتجالا هنأ :هلصاحو

 ءناضمر يف هلهأ عَقاَو يذلا يبارعألا ىلع قتعلا باجيإ هلاثم «ةيلعلل
 ىلع هيف رطفأ نم لك لب ءناضمر يف ةأرما عقاو فلكم لك كلذب قحلنف

 . كلام لوق

 نم هل ضراعملا حيحصلا ربخلا ىلع ّمَدَقُم ةفينح يبأ دنع سايقلا مث

 يف كلذ لعف دقو «هدنع ةقباسلا حداوقلا نم حداق هيف يذلا ءهجو لك

 .اهريغو نيميلاو دهاشلا ثيدحو «يراوعلا ثيدحو «ةاّرصملا ثيدح

 انردق ام نسحأ وهو «يأر اذه انملع :ىلاعت هللا همحر ةفينح وبأ لاق

 يف ءاجام ةفينح ابأ دضعيو .هانلبق ءهنم نسحأب انءاج نمو ء.هيلع
 هلا رمع نأ نم «(«يذمرتلا»و «ء(«دواد يبأ) و .(ملسم حيحصاا

 هلعجت نأ ىرأ :فوع نب نمحرلادبع لاقف ءرمخلا ٌدَح ىف ةباحصلا

 بلاط يبأ نب يلع نأ :؟"”(أطوملا» يفو «نينامث ينعي مك دكا ناك

 .ىرتفا .ءىذه نمو ىدع ركع نساذإ : الئاق كلذ ىأر هنع هللا يضر

 كلذ ايأر امهنع هللا يضر ةحلطو ريبزلا َّنأ «هريغو ©" ”يقهببلا كؤرو

 )١( رمخلا دح باب ءدودحلا باتك ءملسم هاور )١705(. دواد وبأو )5/ 517900157 5(.
 يذمرتلاو )58/5( )١557(.

 .(8655؟/5) رمخلا يف دحلا باب «ةبرشألا باتك ءأطوملا (؟)

 ْ 77/1 تسلا] يف يقهيبلا (9)

 ” وو



 . روهمج رضحمب رمع هاضمأف ءًاضيأ

 .همايأ ةيقب نومكحي اوناك هبو «هب اوذخأ ثيح يتوكس عامجإ هنأكف
 ٌفخأ ىلع رمخلا َّدَح سايقب ذخألا ةصقلا هذه يفف .نامثع مايأ ردصو
 يتلا ةنّسلا ىلع هميدقتو «نينامث هتروريصو فذقلا وه يذلا .دودحلا

 ديكو اوك يبأ نمز يف ةردقملا ءمالسلاو ةالصلا هيلع هنمز يف تناك

 ؛ىلاعت هللا همحر ةفينح يبأ ىلع ٌذَرُي نكل .ًاضيأ ''”(حيحصلا) يف ةتباثلا

 ل ا .دودحلا يف سايقلاب لوقي ال هنأ

 مدقتو .ثيدحلا صن ىلع كلذ َمَدَق ا لبإلا ةلاَض يف
 .نامثع داهتجا يف كلذ نايب

 امهنع هللا يضر رمع نب هللادبع نع ملسم ثيدح ةفينح يبأ ىلع ٌذريَو
 رمع نرباف .ركب يبأ داهتجا يف مدقت دقو ءرمع فالختسا ةيضق يف

 ىلع ءانب ةنّسلا ميدقتب هيلع در رمعو «يشاوملا ةاعر ىلع سايقلاب لدتسا
 . كلذ لمأتف «لعفلاك َةَّئُس كرتلا نأ

 نأ ريغ ءاهيلإ يأرلا نع عوجرلا لب ءةلَّسلا ميدقت يف ةريثك هلاثمأو
 راذعأل «ةتباثلا نتسلا ضعبب لمعلا يع لا هنأ فاصنإلا
 هللا همحر كلام كرتك .اهّدَر نم اهّدرو ءاهلبَق نم اهَلبَق «عابتألا اهيدبُي
 مالسلاو ةالصلا هيلع ُهّمْجَر وهو يي سملا»» قييدعم لمعلا ىلاغت
 رابتعاو انيلإ اوعفارت اذإ «مهنيب انمكحل نمضتملا ءاينز ةيدوهيو يدوهيل
 رذتعاو .ًاعم نيرمألا ىري ال ىلاعت هللا همحر كلامو .يباتكلا ناصحإ

 رهاظب ذخأي دق ةفينح ابأ نأ ىلع ءمهريغ دنع لقت ال راذعأب هباحصأ

 .ليلق كلذ نكلو ءرهاظلا لهأ قسن ىلع سايقلا كرتيو صنلا
 نومساقي ال ءاقشألا ةوخإلا نإ «ةكرتشملاو ةيرامحلا يف هلوق :كلذ نم

 باتك ءملسمو .(171/14) لاعنلاو ديرجلاب برضلا باب «دودحلا باتك «يراخبلا ()
 .(١ا/:ا/واا/5١) رمحخلا دح باب .دودحلا

 )584١1(. اونز اذإ مهناصحإو ةمذلا لهأ ماكحأ باب .دودحلا باتك .يراخبلا (0)
 )١70٠١(. و )١5949( دوهيلا مجر باب ءدودحلا باتك ؛ملسمو
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 رظني ملو ''"(اهلهأب ضئارفلا اوقحلأ» : ثيدح رهاظب اكسمت «مألل ةوخإلا

 اقشألا يف دوجوم هنيعب وه «مألل ةوخإلا هب لصوت يذلا ببسلا نأ ىلإ

 مل كَ مل نإَف# :ىلاعت هلوق رهاظ كرت هنأ ىلع ءهيهذم يف رئاظن كلذلو
 .نيوارغلا يف ١١[ ةيالا ءءاسنلا] 4 تلت ألف هاوبَأ ةهَكرَوَو لَو

 :سابقلاب اذنخأ .«يقابلا هكلث الإ ةذلل .نسبلا ةمفألا ةيقي وهب ةريغك لاقاو

 «نييثنألا ظح لثم ركذللف «ةدحاو ةهج نم اثرو اذإ ىثنألاو ركذلا نأ وهو

 . مآل ةوخإلا ريغ

 ةوسأ وهو" اهذخاي آل : اهنيعب سلفملا دنع هتعلس دجي عئابلا يف لاقو

 هفلاخو «كلملا لاقتناو عيبلا داقعنا وه يذلا لصألاب ًاذخأ «ءءامرغلا

 ع نيبنلا نأ هنع هللا ىضر ةريره أ ثيدحي ًاذدعأ «مهريغو ةيكلاملا

 ةفينح ايأ نأ ىلع .هريغو 2؟””(أطوملا» يف كلام هاور .عئابلل اهب ىضق

 ىلع فيعضلا ثيدحلا ْمدَقُي دق ىلاعت هللا ةمحر
 قدس انهك « سايقلا

 ٌمدَأو نسحتسأ لاق .ةنأ تيث دقو .ناسحتسالا .:اضيأ هه نمو

 ارئا دج اذإ هنأ كلذوت زويل ني محن فخ اع مك فن زكر . سايقلا

 ةماع لوصأ ىلإ عجري وأ ءرثألاب لمعيو سايقلا كرتي «سايقلا ُففلاَخُي

 ءنيعم لصأ ىلع سايقلا كرتيف «يأرلاب نيمدقألا دنع فرعي ام وهو
 .نيعم رخآ لصأ ىلإ وأ «ةماعلا لوصألا كلتل عجريو

 .(1197؟) همأو هييأ نم دلولا ثاريم باب «ضئارفلا باتك .يراخبلا ؛هيلع قفتم )١(

 )١715(«: اهلهأب ضئارفلا اوقحلأ باب «ضئارفلا باتك «ملسمو

 نيحيحصلا يف وهو .(778/7) ميرغلا سالفإ يف ءاجام باب , عويبلا باتك ءأطوملا )0

 )595١5(. سلفم دنع هلام دجو اذإ باب «ضارقتسالا باتك «يراخبلا ؛اضيأ

 )١009(. سلفأ دقو يرتشملا دنع هعابام كردأ نم باب «ةاقاسملا باتك ءملسمو
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 هدض نييرثألا ُبَلُأت

 هومرو «هذض نييزاجحلا لأ دادزا «هيواتف وشفو هترهش عاستا ردقب
 هاشاحو ءاهيف عابلا روصقب ةراتو ءاهب فارتعالا مدعو ةرشلا ليس ةراث
 اهنم ىورو ةنّسلاب ذخأ ء.ةادهلا نيملسملا ةمئأ نم مامإ هنإف : عه :اهيذف

000 

 نع ةّنّس هل تنابتسا نم نأ ىلع سانلا عمجأ : يعفاشلا لاق دقو
 دجوي ام لكف .«سانلا نم ٍدحأ لوقل اهعدي نأ هل نكي مل لَك هللا لوسر
 اهيلع علطي مل نوكي نأ امإف ٠ .ننسلا َةَفلاَخُم نم ةفينح يبأ بهذم يف
 .لق ام الإ «نييماشلاو نييزاجحلا نود نييقارعلا ثيداحأب ذخأ هنوكل
 هذه لثم يفو .ةنِّسلاب كسمتلاو هبهذم كرت نيعتي ةروصلا هذه ىفو
 نأل «هتقبر نم جورخلا نيعتيو .بهاذملا يبج يف ديلقتلا مذي ةروصلا

 نا ويملوبةةوبلا ماقمل يه امنإ ةمصعلاو «هلل يه امثإ ملعلاب ةطاحإلا
 . نوبيصيو نوئطخي نودهتجم مه امنإو كنيلا |وثعب ٍلُسْرِب كلام وأ ةفينح
 لادجلا مدتحي انهو .اهكَرَتف ءضراعم وأ حداق نا علطا نوكي نأ امإو
 له .ضراعملا يفو حل مأ رثؤم وه له .حداقلا يف بهاذملا ةتانرا نين

 0 ها

 ةباوجو .ناسحتسالاو ساّيقلا ُداقتنا

 ءاملع روهمج امه «نيتميظع نيتئف نم نيتميظع نيتمدص هبهذم يقل
 . ةنّسلا لهأ نم نوملكتملاو .نوثدحملا :امهو .يناثلا نرقلا يف مالسإلا
 .ءاوعش ةراغ هيلع اونش

 نآرقلل ٌلمكُم «عيرشتلا يف نيكم لصأ ةنّملا َّنأ نوري :ثيدحلا لهأف
 ةماغ كوضأ ىلإ الؤ: ةاهبلع نيظن ؛ماكحألا للع ىلإ رظنن نأ ريغ نم
 عرشلا صوصن ىلع نودماجلا رهاظلا لهأ أشن نيثدحملا نمو .نسحتسنف
 :اولاق ءاّصن اودجي مل اذإف .اهللعو اهدصاقم ىلإ نيرظان ريغ .ءفرحلاب
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 ةيسراف ةفسلف نييفوكلا بهذم نأ نيمعاز ىوتفلا نع اومجحأو «يردن ال

 .رشبلا عاضوأ نم ًاّيعضو ًاّيلمع «ٌدبعَتو عرش وه يذلا هقفلا ترّيَّص

 ال انركفب نيعرشم انرص «للعلا وأ ىنعملا ىلإ انرظن اذإ اننإ :اولاقو

 نأ عم «اهدح دنع فوقولا مدعو ةعيرشلا لالحنا مزلو ةيدتعتم. ةيلغتمك

 اهقوطنم َّدَح دنع فقوُي لب ءاهيلع رساجُتُب ال ةيرشبلا نيناوقلا ىرن
 مئارتخلا نسويطت دنع تفوقرلا الولو .نيرملا مرش وعام هتزكف اهفووتمو
 .ىوهلاب مكحلل ةعيرذ ناك لب «مكح طبضنا ام

 يعدي نأ هنكمأ ءرظنو نايب لضف هل ناكو ضرغ هل ناك نم لكف

 اذلو .ةجحلا نع نايبلا ىلع ةردق اذ نكي مل نم زجعيو «للعلاو سايقلا

 نم هتححب نحلأ نوكي نأ مكضعب لعلف» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 . عرشلا ديق نع عالخنا ؛سايقلاو رظنلا عابتاف .2"ضعب

 ًادحأ اوباع اذإ مهنإ ىتح «يأرلا لهأ دض ةيساق ةرابع نم مهل مكو

 الا لهأ نم وأ «يقارع هنإ :اولاق

 ٌدبعَت ةعيرشلا نأ اوأرف ءةنّسلا لهأ نم نوملكتملا مهيلإ فاضناو

 .عرشلا نع تبث ام لكف .يأرلاو سايقلل لاجم الو هيف رظن ال ضحَم

 .هللا لاعفأ ليلعت مزل «حلاصمو ًالَنِع كانه نإ انلق اذإ نأ ءهب دبعتلا مزل

 نيسحتلا ًاضيأ مزليو .هقلخ نم عفن ُهلِصَي نأو «ضرغلا نع هزنَم هللاو

 نإو «ةلزتعملاو ةنُّسلا لهأ نيب فالخلا رادم اذهو .نايلقعلا حيبقتلاو

 . عيرشتلا لوصأ نم ًالصأ ةنّسلا نوك يف نيئَّدَحُملا نوملكتُملا فلاخ

 000 سمسا

 عبس ةنس ىفوتملا «ةئجرملا نم ةفئاط .ةيسيرملا هيلإ بسنت يذلا يسيرملا

 نيتسو عبس ةنس ىفوتملا يجلثلا عاجش نب دمحمو «نيتئمو نيتسو
 .امهريغو نيتئمو

 .مهيلع رثؤت ملو «بحر ردصب ةيفنحلا اهاقلت فصاوعلا هذه لكو

 هملعي وهو لطاب يف مصاخ نم مثإ بايب .ملاظملا باتك «يراخبيلا ؛ هيلع قفتم 230

 )١7١7(. ةجحلاب نحللاو رهاظلاب مكحلا باب «ةيضقألا باتك ؛ ءملسمو .(7465)
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 0 ءرانعاو ا نأ ادأر مهنإف

 روطتيو ا ةلوقعم تناك اذإ الإ ممألا معت الو مودت الو « ةمئاد

 .ممألاو نامزألاو لاوحألا روطتب اهماكحأ نم ريثك

 انل قبس امك سايقلاو للعلا ىلإ داشرإلا ثيداحأو تايآ ىف انّياع دقو
 ب لهاَج ٌدماَج الإ نيّدلا يف سايقلا ركني ال ؛لاح لك ىلعو .كلذ
 .عورفلا ىرحأف .دئاقعلا يف رافكلا ىلع هب لالدتسالا نم ء ءولمم نآرقلاو

 دقو .[769 ةيآلا :ةرقبلا] 4 هيَ َلَع رك ىَِلأَك وأ » :ىلاعت هللا لاق يام ا ةر
 ىلثي مكُح ءيشلا مكحو ءهريظن ُمكُح ريظنلا مكح َّنأ ىلع هدابع هللا رطف
 لقعلاو «نيفلتخملا نيب عمجلاو نيلثامتملا نيب ةقرفتلا راكنإ ىلعو
 سنج نم ءازجلا َلعج دقو .كلذ ىبأي ءاعرش هلزنأ يذلا نازيملاو
 . لمعلا

 هللا يكويف يكوت ال» 2'«ةمايقلا موي هترثع هللا لاقأ مدان لاقأ نماف
 . كلذ ريغ ىلإ 0 هللا راض راض نمو» ."'0(كيلع

 نع ٌةدرَجم اهيهاونو اهرماوأ نوكت نأ نع ةهزنم «ةميكحلا انتعيرشو

 نع ىهنت وأ .ةحلصمل ٍءيشب رمأت فيكو .حلاصملا بلجو راضملا عفد
 رمأت ال فيكو . ةدسفملا كلت ىلع لمتشم وه ام حيبت مث «ةدسفمل ءيش

 .لقعي ال اذه ءاهنم رثكأ وه ام وأ ,ةحلصملا كلت هيف دجوُت ءيشب

 رئاس دنع وه لب «يفنحلاب ًاصوصخم سيل سايقلاب لوقلاف ؟كلذل
 .قارغإلا مهيلع َبيِع .عسوت ٌعوَن مهل ةيفنحلا امنإو .ًاليلق الإ «ةمئألا

 انموي ىلإ هك هللا لوسر رصع نم ءاهقفلا :ىلاعت هللا همحر ينزملا لاق
 رمأ يف ماكحألا عيمج يف هقفلا يف سيياقملا اولمعتسا ءآّرج َمَلَهو اذه

 )١( «لماكلا» ىف يدع نبا هاور )١/”١77(.

 ١(. 4 ةقدصلا ىلع ضيرحتلا باب «ةاكزلا باتك «يراخبلا هاور (؟)
 (777/4) يذمرتلاو .0710)07770 /9) دواد وبأو 557(0)١15758(. /") دمحأ هاور (9)

 ,(7757) (7/80 /؟) هجام نباو )١950(.
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 . سايقلا راكنإ دحأل

 اهيف ٍترفوتو تدجحاو اذإ : اليصأ ٌةاصأ ةنّسلا نوك يفاني ال هلك كلذو

 0 هل دجو ادإ « هيلإ عجري لصأ سايقلاف ءاهدقف دنع امأ .«طورشلا

 .ناسحتسالا وهو ةماعلا لوصأللل عجرنف الإو هيلع ساقي نيعم

 ىتح هللا لاعفأ ليلعت نم نودصقي ام وه سيلف «ًاللع هانربتعا ام امأ

 كلذ نم هأشاحف . ةيلقع للعلا مكلعجل «رارطضالاو ةلعلاب داعاف نوكي

 اهيلع هرادأو ءاهب مكحلا عراشلا للع ةيعرش ٌللع يه امنإو ءالعو لج

 مث هللا لاعفأل ةلع الو ضرحت د الف «هيلع ل اهبصنو .ًامدعوأ 00

 كلذ ٠ امنإو ا ١ 0 ال حيبفتلاو ريصبلا 0 كلذك

 همكحو . لبق هدو باوثلاو  ؛ميرحتلاو ليلحتلاب لقعلا

 :ةيلوقت الورق اذهو هىلاعت هيلع تاج لان

 اهْنَّس يتلا ماكحألا َنْسَح كردي نأ هنكمي لقعلا َّنإ :نحن لوقن امنإو

لا نسحلا سيقيو ربتعي مث ءهنع ىهن ام حبقو عرشلا
 ىلع لمتشا يذ

 .مارحلا ةدسفم ىلع لمتشملا حيبقلاو « هبجويف «بجاولا ةحلصم ةحلصم

 .ءيش يف رظني ال دماج هنإ لوقن الو «همرحيف

 َّنِإ # :لوقيو ١15[ ةيآلا ؛ فارعألا] « اوُركَتَكَي لَو 9 :لوقي هللاو
 0 7 0# رم موب ساس للعب يلب

 تاول أ ٍقَلَخ ىفنِإ » :لوقيو [ى7/ه ةيالا ول نيمهسوسال تنيأل َكِلذ

 00 نارمع لآ] *« بلل لْوُدَل تبدل راما لجل ِقِلِيْخَو ضر
 م اص و ري

 إو لوسرلا َلِإ هودر ولو © :لوقيو [054 ةيآلا ءهط] 4 دل بُْدَل تب 37

 .[47 ةيآلا ىاسنلا] « مهن ٌمكوظِيْنَتسي نبأ ُهَمِلَعل ربِ رمَأْلا لو

 أ انه“
ُ 

 سس

 ع

 ةيفنحلا دنع لّيحلا

 :هيومسيو . لّيحلا بأب ؛ ىلاعت هللا همحر ةفينح بأ لوصأ نمو
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 هبل أ « يعرش مكح طاقسإ ىلع ريختلا وهو ٠ . (قياضملا نم جراخملاا

 .رخا مكعب ىلإ
 لبق ريغ نم آقلطم امإ :ءابشأ بجوأ ىلاعتو هناحبس هللا نأ ؟كلذو

 .ابرلاو «ننؤلا ةّمرحو .موصلاو .ةالصلا بوجوك ببس ىلع بيثرت الو

 عافتنالا ميرحتو .ةقلطملا ميرحنو .ةرافكلاو .ةاكزلاك ببس ىلع وأ

 ةحابإ وأ ءهسفن نع بوجولا طاقسإ يف فلكملا ببست اذإف . بوصغملاب
 يف بجاو ريغ بجاولا ريصي ىتح «ببستلا هوجو نم ةجوب هيلع مرحملا

 0000 00 مسي تيبستلا اذهف :انضيأ وماطلا ىف لال عرخيلا نأ .رهاظلا
- 

 رب

 لبق هبهوف «لام هل ناك وأ «لكأيل رفسلا أشنأف .ناضمر لخد ول امك
 هيلع تموقف اهتوم ىعدا مث ةيراج بصتغا وأ «ةاكزلا نم ًاصلخت لولا
 لكلا باع دقو . كلذ لاغمأو ءاهئطو ىلإ لصوتي نأ لجأل اهنمث ىدأو

 عماجلا» يف آباتك اهل دقعو 6 ا هللا اي يلا ل رو

 تعرش هللا ماك نإ :اولاق . (سانلا ضعب لاقو) :هلوقب ةاتعو (حيحصلا

 نم عرشي نأ ؛«لاكتملا لحمأ نمو «راضم عفد وأ اتيلإ حلاصم بلجل

 هنذآو هلعاف نعلو ءهمرح ًائيش لحي وأ ءهبجوأ ًائيش طقسي ام ليحلا
 ليحت ضيرملا نأ ولو .ةليح ىندأب هيلإ لصوتلا غوسيو ءابرلاك «سبرحلاب

 :اطرنم اهني دعو.ةديء وص: نافاس ناكل «بيبطلا هنع ىهَن ام لكأف

 دسب نولوقي مهنأل ؛ةيكلاملا مث «ةلبانحلا لّيحلل ار سانلا رثكأ نمو
 مهل قح آل هلأ قحلاو «ةضقانملا مامت ليحلل ضقانم لصأ وهو . عئارذلا

 يتلا ةعسوتلا ةلمج نم ةعيرشلا يف ًالصأ اهل نإف ءاهلصأل راكنإلا يف
 .هدابع ىلع هللا اهحتف

 4 تق ا ترف او وذ ل و : مالسلا هيلع بويأ ةيينل ىلاعت لاق

 ةئم عمجي نأ هرمأف وس هني هور هفريعر نأ عنلطضاذ | 8 ةنآلا ءنصص]

 . طوس ةئم اهبرض هنأكف «ةدحاو ة هرم اهبرضيو ًاثغض اهلعجيو :يرامش نم

 .هناميأ ةلحت كلذف

 .[؟ ةيآلا «قالطلا] اهل لَعجي هلأ قدي نمو # : ىلاعت لاق
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 77١[. ةيالا «ةرقبلا] 4ُةريَغ بور حكت ٌّقَحُدَتَب نول ُلَيالَك » : ىلاعت لاقو
 . '0(كتليسع قوذيو ءهتليسع يقوذت ىتح» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 . "هل َلَّلَحُملاَو لّذَحُملا هللا نعل» :لاقف ؛ليحتلا ىف طرفأ نه نكلو

 عمجلا عبلا : لاليل مالسلاو ةالصلا هيلع لاق 0 د حعلا] يفو

 . «ًابينج مهاردلاب عتبا مث .مهاردلاب

 نيب لصفي ملو ء«ديج عون بينجلاو «ءيدر ربيخ رمت نم عون عمجلاو

 .دحاو لجر وأ نيلجر نم عيبلا نوكي نأ

 امل زعامل لاقو ؟*”(ةيده انلو ءةقدص اهل وه» :ةريرب ثيدحو

 . '*”(حيحصلا) يف امك ؟(«نونج كبأ» ىنزلاب

 '؟انعم تيلص دق سيلأ» :ًاَدَح ثفرتقا :هل لاق يذلا لجرلل لاقو

 . ''"(حيحصلا» يف امك ««كبنذ كل رفغ دق هللا نإف» :لاق .معن :لاق

 .هنم بهذم ولخي الو «هيف كشُي ال امم ةعيرشلا يف لّيجلا لصأ دوجوف

 مل ءاهتنونيب لاح هيلع فولحملا تلعف نإف :انليلخ لوق كلذ ةريقو

 دعب ديص اهيف عقوف َمِرْحُي نأ لبق ةكبش بصن ول :ةلبانحلا لاقو .مزلي
 هر

 .تبسلا لهأ ةليحب هّهَبشأ امو .هلكأ هل لح «مارحإلا

 رم

 ع ا
7 

 باتك .ملسمو .(0555) ثالثلا قالطلا زوج نم بأب «قالطلا باتك «يراخبلا هاور ()

 )١477(. اهقلطمل اثالث ةقلطملا لحت ال باب حاكتلا

 يذمرتلاو 8088(2) (57/5) دمحأ دنعو )7١1/5(. (؟9//71) دواد وبأ هاور (؟)

 لوسر نعل :(1970) و )577/١( )١195( هجام نباو )١١١9(. (574-غ 07/6

 .هل للحملاو ٌللحملا ِهَِكَي هللا

 )51١١1( هنم ريخ رمتب رمت عيب دارأ اذإ باب ؛عويبلا باتك «يراخبلا ؛هيلع قفتم (90)

 )١991(. لثمب الثم ماعطلا عيب باب «ةاقاسملا باتك ءملسمو .(7١57)و

 ءملسمو )١59460(. ةقدصلا تلوحت اذإ باب «ءةاكزلا باتك «يراخبلا ؛هيلع قفتم (4)

 )1١15(. كك يبنلل ةيدهلا ةحابإ باب ءةاكزلا باتك

 .(5815) ةنونجملاو نونجملا مجري ال باب ءدودحلا باتك ؛يراخبلا ؛هيلع قفتم (0)

 )١191(. ىنزلاب هسفن ىلع فرتعا نم باب ءدودحلا باتك ءملسمو

 ؟هيلع رتسي نأ مامإلل له نيبي ملو دحلاب رقأ اذإ باب ءدودحلا باتك «يراخبلا هاور ()

(587). 
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 لصأ ىلع لاسرتسالاو اهيلع سايقلا «ةيفنحلا ضعب ىلع تبيعّملا نكل

 نودب اهموي نم اهئطو دارأو ةيراج ىرتشا نم :اوتفأ ىتح مهبهذم

 .دحلا طقسيف «هدبع ا ؛هراد رادلا نأ يعدي نأ قراسلا اوتفأو

 لاثمأف .هيلع مرحتف ءاهمأ لبقي نأ ءًادبأ هتأرما قلّطُي ال نأ فلح نمو
 . كش الب "باعم «نيّدلا يف عشبتسم . ىواتفلا هذه

 تّبيِع «عونلا اذه نم ليحلا يف ةيفنحلا اهفلأ يتلا بتكلا نأ امك
 اهنم مزليو .كردملا ةَفيعض لّيح اهنآل مذ غلبأ ءاملعلا اهمذو مهيلع

 .اهصوصن داسفإو ةعيرشلا لالحنا

 عئارشلا باحصأ دنع ىتح لبقت ال ليحلا هذه لثم نأ ىرن نحنو
 نع ىهنلا ىلع لدي ام دوجول ايشيا ود :ةاييفلا نم هيلإ يدؤت امل «ةيرشبلا

 نعلو «تبسلا يف دايطصالل اوليحت نيذلا نآرقلا نعلك ءاهيف لاسرتسالا
 حصأ يف امك اهنمث اولكأو اهولمجف .«ةئيملا مهيلع تمرُح نيذلا ةئّشلا
 «ةيعرش ةحلصم تضقان وأ ءّيعرش ًالصأ تمده اذإ ةليحلاف .حيحصلا

 خلت ولف كلذك تنل اهو. اهنف' نصيعرتلا اوني ل ةاخلك ةلخب

 : ماسقأ ةثالث ليحلاف

 .رفكلا ءافخإو مالسإلا راهظإ يف قفانملا ةليحك :قافتالاب ةاغلم

 . همد نقحل ناميإلاب نئمطم هبلقو رفكلا ةملكب قطن نمك :ًاقافتا ةاغلم ريغو
 .يناثلاب الو لوألاب هقاحلإ «يعطق ليلدب هيف نيبتي مل ام :ثلاثلاو

 .مهريغو ةيفنحلا نيب عزانتلا لحم وهو .راظنلا راظنأ تبرطضا هيفو
 ءمارحو ءزئاج :اهنمف .ةسمخلا ماكحألا ىلإ ةمئألا اهمسق كلذلو

 «مرحملا نم تصلخ ام ةيعرشلا ةليحلاو .بجاوو ءهوركمو «بودنمو
 تاقفاوم»و .ليحلا باتك لوأ «يرابلا حتف» رظنا .مثإ يف عقوت ملو

 .امهريغو يناثلا عبرلا رخا «يبطاشلا
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 7 يعاروألا لدمحيي نب 0 0

 قشمد نكسي ناك .ةفلاخم الو ةعفاَذم الب هنمز يف ماشلا لهأ مامإ

 تام نأ ىلإ ًاطباَرُم اهنكسف توريب ىلإ لوحت مث «سيدارفلا باب جراخ

 وبأ لاقو .(«ءايلا لبق ةلمهملا نيسلا حتفب) نابيَس دلو نم هلصأو .اهب

 ءدثرم نب عازوأ ينب يف نكس لف“ ناك ون :ةليسلا يبس نم هلصأ :ةعئز

 . مهيلإ َبسّنف «نميلا يف نطب
 . مثال ةمول هللا يف فاخي ال ءركنملا نع َءاَهَن ناك ءمَّلَعلا مامإلا

 .هتمامإو هتلالج ىلع عامجإلا دقعنا دق :ىلاعت هللا همحر يوونلا لاق

 هعرو يف ةريثك ةروهشم فلسلا تالاقمو .هتليضف لامكو هتبترم ولعو

 هعابتاو هتحاصفو «ءههقفو هثيدح ةرثكو «قحلاب همايقو «هتدابعو هدهزو
 .هتيزمب مهفارتعاو ءهل راطقألا عيمج نم هنامز ةمئأ نايعأ لالجإو «ةنّسلل

 . ةلأسم فلأ نيعبس يف ىتفأ هنأ ِهِجَو ريغ نم انيورو

 .ءاطعك «نيعباتلا رابك نع ىور .ةنّسلا عم ٌفقّيو «سايقلا هركي ناك

 نب ىيحيو «يرهزلاو «ةداتق :هنع ىورو .قلخو لوحكمو «نيريس نباو

 ةياور نم وهف .طقف نيعباتلا عابتأ نم وه هنأ عم ءنوعبات مهو ريثك يبأ
 هللا امهمحر كلام نع ذخأو .وه مهنع ىور امك ءرغاصألا نع رباكألا

 . انضرأ ةنع فلا لأ يك ,ىلاعت

 كلامو يروثلاو يعازوألا عمتجا اذإ :ىلاعت هللا همحر قاحسإ لاق

 ًانومأم ةقث ناك :ىلاعت هللا همحر دعس نبا لاقو .ةْنُس وهف ءرمألا ىلع

 .هقفلاو ملعلاو ثيدحلا ريثك ءآَرّيَخ ًالضاف

 الرا نيلدلالا لهأ ناك ةيهدمب نلعو (ةنودعلا بفاذملا ةيتأ نم وهز
 دعب الإ كلام بهذم اهيلع بلغ امو ءماشلا نم اهيلإ نيلخادلا ةرثكل

 عبس ةنس يفوتو «نينامثو نامث ةنس كبلعبب دلو .ةيمأ ينب نمز نيتئملا
 .ةئمو نيسمخو
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 يروثلا قورسم نب ديعس نب نايفس مامإلا : مهنمأ

 ءالعألا ةمئألا دحأ «- رضم نم ةليبق - ةانم دبع نب روث :ىلإ ةبسن
 ظ . نيعباتلا عابتأ نم «قارعلاو ةفوكلا مامإو

 .هنم مارحلاو لالحلاب ملعأ تيأرام :ىلاعت هللا همحر ةنييع نبا هيف لاق

 :لاقو .هظفح الإ ءائيش عمسي ال ناك :ىلاعت هللا همحر يلجعلا لاقو
 . هيف ينناخف ءًائيش يبلق تعدوتسا ام

 قئالخو ١ 6-0-0 ٠ ليزو كيوي نم ةوتسألاك «نيعباتلا مالعأ نع ىور

 ع ةبعش : هنارقأ نم نمو .نالجع نباو :نكمعألا ؛نيهاربشا نم هنع ىور

 .فالاهو
 ىور :ليق .هنم لضفأ نع تبتك ام :ىلاعت هللا همحر كرابملا نبا لاق

 «نيملسملا ةمئأ نم ًآمامإ يروثلا ناك :بيطخلا لاق .ًافلأ نورشع هنع
 ءظفحلاو طبضلاو ناقتإلا عم هتمامإ ىلع ًاعَمْجُم نيّدلا مالعأ نم ًاملعو
 .عرولاو دهزلاو ةفرعملاو

 ىتأو .يدهملا دنع تنك :ىلاعت هللا همحر ميكح نب عاقعقلا لاق
 ةفالخلاب 5 ملو ةماعلا ميل هيلع ّمُلَس لخد املف «يروثلا نايفس

 يدهملا هيلع لبقأف عون ُبْقَرَي هفيس ىلع ًائكتم هسأر ىلع ُدْئاَق عيبرلاو

 كاندرأ ول اّنأ نظتو ءانههو انهه انم رفت «نايفس اي :لاقو قلط هجوب
 كيف مكحن نأ ىشخت امفأ ءنالا كيلع انردق دقف ٠ 500007 ءءوس

 ناو
 قحلا نيب قرفُي رداق كلم كيف مكحي ءِّف مكحت نإ :نايفس لاق:
 . لطابلاو

 لثمب كلبقتسي نأ لهاجلا اذهلأ !نينمؤملا ريمأ اي : عيبرلا هل لاقف
 لهو !كليو تكسا :يدهملا هل لاقف . هقنع برضأ نأ يل نذئتا ءاذه

 ىلع هدهع اوبتكا !!مهتداعسب ىقشنف مهلتقن نأ آلإ فلاثمأو اذه ديري

 . مكح يف هيلع َضرعتُي ال نأ ىلع «ةفوكلا ءاضق
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 .برهو ةلجد يف هب ىمرف جرخو هذخأف «هيلإ عفدو هدهع بتكف

 لاق هدعب هللادبع نب كيرش ىلوت املو .دجوُي ملف ءدلب لك يف بلطف
 : رعاشلا

 مهاردلل ًادصرم كيرش ىسمأو هنيدب رفو نايفس زرحت
 ةنس ناكلخ نبا يفو . نيعبسو عبس وأ «نيعبسو سمخ ةئس هدلوم

 ناطلسلا نم ًايراوتُم ةرصبلاب يفوتو .نيعستو عبس وأ «تس وأ «ءسمخ

 نم وهو «هللا همحر هدهز يف ٌفيلأت لولم نبالو «ةئمو نيتسو ىدحإ ةنس

 اوناك ءهبهذمب نوَنتْقُي باحصأو عابتأ هل «ةدلقُملا بهاذملا بابرأ

 يح نب نسحلا هيبحاصو «نارمع نب ىفاعملاو «يعجشألا :لثم نيرشتنم

 .مهريعو مدا نبا يحبو« قاوزلا

 يمهفلا دعس نب ثيللا ثراحلا وبأ مامإلا : مهعسات

 وهو «ةعافر نب سيق ىلوم هنأل «مهالوم ىلوم «ناليع سيق نم نطب
 «لصألا يناهبصألا .يمهفلا رفاسم نب دلاخ نب نمحرلا دبع ىلوم
 ا ا :ناذلا ىرصحلا

 ةنكاس نونف ةمجعم نيشف نيتحوتفم نيفاق نيب مالب) ةدنشقلقب دلو

 اههيقفو اهمامإو رصم ملاع «نيعستو عبرأ ةنس رصمب ةيرق -(ةحوتفم لادف
 «يرهزلاو ء«ةداتقو . عفانو .يربقملاو ءءاطع :نع ىور .اهسيئرو

 .قئالخو «بهو نبأاو «نالجع نباو «ةعيهل نبا :هنع ىورو .كلامو

 هللا امهمحر ريكب نباو يعفاشلا لاقو .سانلاو «نيعم نباو ءدمحأ هقثو

 . ةياحصأ هعيض هنأ الإ «كلام نم هقفأ وه : ىلاعت

 ناكو .عوبطم وهو ء«هلئاضفو هتمجرت يف ًاءزج رجح نبا ظفاحلا فل

 روصنملا ضرع دعب ةيالولا نع كلذب ىنغتساو ءايندلا يف ًاظوظحم ًايرثم
 دب نك ناك هلضمالا هلاك اناوج ان رع ناكر: يأت روف ب الو هلع
 سمخ ةنس رصمب يفوت .اهريغو تالصلا يف اهفَرَمُ نانيد قالا ةس

 .ةئمو نيعبسو
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 ىلاعت هللا امهمحر كلامل ٌةباتك

 ةرواحم يف ىلاعت هللا امهمحر ًاكلام اهب بطاخ ةلايفو انه هوو

 مهضعب مارتحاو .مهبدأو رصعلا اذه رابك راكفأل ٍلاثِم ٌنسحَأ وهو ءَةيملِع
 ىنأ ظفاحلا ةياور نم حاتتفالا دعب اهنم ةجاحلا صنو .ضعب راكفأل

 .هل «ةفرعملاو خيراتلا» باتك يف يوسفلا نايفس نب بوقعي فسوي

 ةلاسر هذه:لاق يموزخملا ريكب نب هللا دبع نب ييحي ينثدح :لاق
 تا لاق نأ ىلإ ؛ىلاعت هللا امهمحر سنأ نب كلام ىلإ دعس نب ثيللا

 ُقحَي ينإو «مكدنع سانلا نايم لا ءانشأب يتفأ ينأ كغلب

 وشانلا نأ هب مهيتفأ ام ىلع يلبق نم دامتعال ,«يسفن ىلع فوخلا َيلع

 ٌتبصأ دقو .نآرقلا لزن اهبو «ةرجهلا تناك اهيلإ يتلا ةنيدملا لهأل عبت
 يذلا عقوملاب ينم عقوو «ىلاعت هللا ءاش نإ تلد نيب تيظ يدنط

 كيفاه تب انكفلا ذاوشل - هركأ ملعلا هيلإ بسني الها كحأ انو 00

 وقفتا اميف مهايتفل ًاذخآ الو ءاوضم نيذلا ةنيدملا لهأ ءاملعل ًاليضفت
 .هل كيرش ال نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛ىينم هيلع

 [ةنيدملا لهأ ّلَمَع

 هيلع اهب نآرقلا لوزنو «ةنيدملاب لك هللا لوسر ماقُم نم تركذ ام امأو
 مهل ًاعبتا هيا اوزانض سانلا نأو «هنم هللا مهملعامو « هباحصأ يرهظ نيب

 نم َنولَوَألا تروثبتلاو» : هللا لوق نم تركذ ام امأو «تركذ امكف هيف

 ل َدَمَو نع اوُسوو نع هَل ير نسخ مُهوَُبتأ َندْلاَو راصنألاو َنرِجْنهُمْل
 ةيالا «ةبوتلا] « ميلا دوما كِل اَدبأ ايف َنِيِدَح رهن 0 2 ىِرَْبَت ِتّنَب

 يف داهجلا ىلإ اوجرخ خيلوألا نيقباسلا كئلوأ نم ًاريثك نإف )٠٠١([.

 . سانلا مهيلإ عمتجاو .دانجألا أودنجف هللا ةأضرم ءاغتبا هللا ليبس
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 ةريلع انيق: نهومتك_ قوبل يزل كقاو ةللا فانك نوت رهظ نيب اورو أن
 نودهتجيو وي هيبن ةنسو هللا باتك نوملعي ةفئاط مهنم دنج لك يف ناكو

 رمعو ركب وبأ هيلع مهمدقتو «ةنّسلاو نآرقلا مهل هرسفي مل اميف مهيأرب

 نكي ملو هلا نوملسملا مهراتخا يلا مهنع هللا يضر نامثعو

 اوناك لب ٠ :مهنع نيلفاغ الو نيملسملا دانحأل نْيعتَضَم ةثالثلا ككتلوأ

 هللا باتكب فالتخالا نم رذحلاو نيّدلا ةماقإل ءريسيلا رمألا يف نوبتكي
7 

 . ةيبب ةننسو

 هيف اورمتت ١ ىأ ِةكَي يبنلا هب لمع وأ «نآرقلا هرسف ًارمأ اوكرتي ملف

 دلع هللا لوسر باحصأ هيف لمع ثمأ ءاج اذإف .هومهوملع الإ 6هذعب

 ؛ مهنع هللا يضر نامثعو رمعو ركب يبأ دهع ىلع قارعلاو ماشلاو رصمب

 ءاجكل روجي ةارا ف :هريغب 00 ملو

 اوفلتخا دق هلك هلل ا داعم نأ عم مهل نيعباتلاو دلع هللا لوسر

 تبتك ءاهتملع دق نأ تفرع دق ىنأ الولو «ةريثك ءايشأ ىف ايتفلا ىف دعب

 . كيلإ اهب
 نب ديعس ويك هللا لوسر باحصأ دعب ءايشأ يف نوعباتلا فلتخا مث

 .مهدعب اوناك نيذلا فلتخا مث .فالتخالا دشأ هؤارظنو بيسملا

 بأ نب ةعيبزو «باهش نبا ذئموي مهسأرو .اهريغو ةنئيدملاب مهترضحف

 . تعمسو ترضحو

 ءديعس نب ىيحي :ةنيدملا لهأ نم يأرلا يذ لوقو «هيف كلوق تعمسو

 ىتح « هنم نسا وه نمم ءريثك ريغو ءدقرف نب ريثكو ءرمع نب هللاديبعو

 زيزعلادبعو تلا 0 يلح قارف ىلإ 0 م 1

 :ريثك ٌريَخ ةعيبر دنع هللا دمحب كلذ عمو .ههركأ ام هنم ناهركت : تركنأ

 .مالسإلا يف ةنسح ةقيرطو م ٌلضفو « غيلب ناسلو ليضا ٌلَقعو

 نم نسحأب هازجو هل رهفغو هللا همحر ؛ةصاخ انلو ةماع هناوخإلا ةدومو

 غ١



 هبتاك اذإو هانيقل اذإ ريثك فالتخا باهش نبا نم نوكي ناكو .هلمع

 ةثالثب ؛هملعو هيأر لضف ىلع دحاولا ءيشلا يف هيلإ بتك امبرف ءانضعب
 اذهف «كلذ يف هيأر نم ىضم يذلاب رعشي الو ءاضعب اهضعب ضقني عاونأ
 .هايإ يكرت .«تركنأ ام كرت ىلإ ينوعدي يذلا

 [رطّملا ةليل ٌعمَجلا]

 نيملسملا دانجأ نم ٌدحأ ّمَمِجَي نأ ؛هايإ يراكنإ بيع ًاضيأ تفرع لفو

 هملعي ال امب «ةنيدملا رطم نم رثكأ ماشلا رطمو .رطملا ةليل نيتالصلا نيب

 نب ةديبع وبأ مهيفو ءرطم ةليل يف طق مامإ مهنم عمجي مل هللا الإ
 «صاعلا نب ورمعو «نايفس يبأ نب ديزيو «ديلولا نب دلاخو «حارجلا
 لالحلاب مكملعأ» :لاق هلك هللا لوسر نأ انغلي دقو زج نبا ذاععو
 ىدي نيب ةمايقلا موي داعم ىتأي» :لاقو 207( لبج نب داعم .مارحلاو

 . حابر نسب لاللبو .ءادردلا وبأو 6 ةئسح نب ليبحر شو 17 وقار ءاملعلا

 صمحبو .صاقو يبأ نب دعسو ؛ماوعلا نب ريبزلاو رصمب ٌرَذ وبأ ناكو

 ناكو «نينس ةنجلا يف ههجو هللا مرك بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ

 | نيميو دهاشب ءاضقلا]

 هنأ تفرع دقو .قحلا بحاص نيميو لهاش ةداهشب ءافتلا ؟ كلذ نمو

 .ماشلاب هك هللا لوسر باحصأ هب ضقي ملو .هب ةنيدملاب ىضقُي لزي مل
 نو ديالا كاقلخلا ميلا هيك علز نارعلا7 الوب ورظمت الو: نصدعو

 .(44:ص) هجيرخت مدقت )١(
 . ضرألا نم فرشأ ام :ةوترلاو .(5//757؟5) دعس نبا تاقبط (؟)
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 ءزيزعلادبع نب رمع يلو مث «مهنع هللا يضر يلعو نامثعو رمعو ركب وبأ
 يف ةباصإلاو «نيّدلا ةماقإ يف ّدجلاو نئنسلا ءايحإ يف تملع امك ناكو
 كنإ :مكح نب قيزو هيلإ بتكف «سانلا رمأ نم ىضم امب ملعلاو يأرلا
 بتكف «قحلا بحاص ٍنيمَيو دحاولا دهاشلا ةداهشب ةنيدملاب يضقت تنك

 ماشلا لهأ اندجوف ةييدملاب كلذب يضقن انك نإ ة:زي علا دبع نب رمع هيلإ

 نيتأرماو «لجر وأ ءَنيِلْذَع نيلجر ةداهشب الإ يضقن الف «كلذ ريغ ىلع
 0 ءرطملا ةليل طق ءاشعلاو برغملا نيب عمجي ملو
 . انكاس ةرصانخب هيف ناك يذلا هلزنم

 [قاّرفلا َدنِع الإ ضبقُي ال قاَدَّصلا ْدْخَوم

 ىتم اهنأ ءءاسنلا تاقدَص يف نوضقي ةنيدملا لهأ نأ ؛كلذ نمو

 لهأ قفاو دقو :اهفلإ عفذف ءت 00 و تاء

 نأ الإ ل اهقادصب ةأرمأل مهدعب نم الو هل لودر باكا نب

 .اهقح ىلع موقتف ءٌقالَط وأ ترك انهت نوف

 ءىفي 7 - رهشألا 0 : هب لل

 ,فقوُي ىتح «قالط هيلع نوكي ال هنأ ءاليإلا يف مهلوق ؛كلذ نمو

 وهو رمع نب هللادبع نع «عفان ينثدح دقو ءرهشألا ةعبرألا ترم نإو
 ءاليإلا يف لوقي ناك هنأ ءرهشألا دعب فيقوتلا كلذ هنع ىوري ناك يذلا

 امك ءيفي نأ الإ «لجألا غلب اذإ يلوملل لحي ال :هباتك يف هللا ركذ يذلا
 يتلا رهشألا ةعبرألا دعب ثبل نإ :نولوقت متنأو «قالطلا مزعي وأ هللا رمأ

 0 ”قدلطا هيلع نكي ملا تكور علو بانك ينال نعت

 نمحرلادبع نب ةملس ابأو «بيؤذ نب ةصيبقو «تباث نب ديزو «نافع نبا

 . ةنئاب ةقيلطت يهف نينكأ ةعبرألا تضم اذإ :ءاليإلا يف اولاق فوع نبا
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 نب ثراحلا نب نمحرلادبع نب ركب وبأو (بيسملا نب ديعس لاق

 ةعجرلا هلو «ةقيلطت يهف ءرهشأ ةعبرألا تضم اذإ :باهش نباو ءماشه

 .ةدعلا ىف

 وى 0

 [ٌقيلطت كيلمتلا]

 ههنا رفلا لكيلا للتو 111 -ةلوقيب ناك تناثا نيو كيزر رثلا "4 كللذ ا قمو
 .ةقيلطت ىهف «ءًاثالث اهسفن تقلط نإو «ةقيلطت ىهف ءاهجوز تراتخاف

 .هلوقي نمحرلادبع نب ةعيبر ناكو .ناورم نب كلملادبع كلذب ىضقو
 هيف نكي مل ءاهجوز تراتخا نإ اهنأ ىلع نوعمتجي سانلا داك دقو

 «ةعجرلا اهيلع هل تناك «نيتنثا وأ «ةدحاو اهسفن تراتخا نإو .قالط

 .هريغ ًاجوز حكنت ىتح 0 عهنم تناب ًاثالث اهسفن تقلط نإو

 :لوقيف .هسلجم يف اهيلع دري نأ الإ .اهقلطي وأ «تومي مث .اهب لخديف

 :ةئا ره كيتو هنن ىلحت و ةيبادعملا «ةدحاو َكَتْكَلَم امنإ

 2 هك 1
 هيلع اثالث تقلط ؛اهارتشا مث ةمأ جوزت اذإ]

 لجر اهبأ :لوقي نأك هئع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع نأ ؟ كلذ نمو

 ةعيبر ناكو « تاقيلطت ثالث اهأيإ ةوارتش اف .ءاهجوز اهارتشا مث ةمأ جوزت

 كلذ: لفمف «ةكرشقات اديغ دكا ةارملا !تحوتت تإو كلذ لوك

 يف كيلإ تبتك تنك دقو ًاهركتسُم ايتفلا نم ٌءيش مكنع انغلب دقو

 تكرتف «كلذ تلقثتسا نوكت نأ تفوختف «يباتك يف ينبجت ملف ءاهضعب
 :هركنأ امنف: ءوش: ىف كيلإ تانكلا

 [ءاقستسالا يف ٍةبطُخلا ىلع ٍةالّصلا ميدقت]

 نب ل ترمأ كنأ ينغلب هنأ كلذو ؛كيأر ىلع هيف تدروأ اميفو

 ةبطخلا لبق ةالصلا َمَدَقُي نأ « يقستسي نأ دارأ نيح يلالهلا مصاع

 ا



 مامإلا نأ الإ «ةعمجلا موي ةئيهك ءاقستسالاو ةبطخلا نأل «كلذ تمظعأف

 . ىلصف لزن مث «هءادر لوح اعدف ياا

 لك نيانلا ويحب 5 ةالصلا لبق ءاعدلاو ةبطخلا 00 ةامهريغو
 :ةوركتتساو .«كلذ نم مصاع نب رفز ّلْعف

 [نيطيلحخلا ىلع ٌةاكّرلا بحت

 بجت ال هنإ لافلا ييوطلخت نولرف كنأ ينغلب هنأ ؛كلذ نمو

 :ةقدصلا هنن: بحت اع اههنم دعا و لكل نوك قع ةةقمتلا :انسنع

 ,ةقدصلا امهيلع بجي هنأ «هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع باتك ىفو

 زيزعلادبع نب رمع ةيالو يف هب لّمعُي كلذ ناك دقو ءةيوسلاب نادارتيو

 لضافأ نودب نكي ملو «ديعس نب ىيحي هب انثدح يذلاو «هريغو مكلبق

 .هريصم ةنجلا لعجو هل رفغو هللا همحرف «هنمز يف ءاملعلا

 [سلفُملا دنع ُدَجوُت ٌةعلّسلا]

 ةعلس لجر هعاب دقو لجرلا سلفأ اذإ :لوقت 7 كنأ ينغلب هنأ ؟كلذ نمو

 0 هنأ 0 يلا نما نا 0 0

 .اهئيعب تسيلف ل

 [ٍنْيَسرَلا ُمهَسا
 ماوعلا نب ريبزلا طعُي مل ءهلآ ىلعو لكي يبنلا نأ ُدْكذَت كنأ ؛كلذ نمو

 © ةينسرفل مهسأ ةعبرأ هاطعأ هن نوثدحي مهلك ىسانلاو .لحاو سرفل الإ

 لهأو .ماشلا لهأ ؟ ثيدحلا اذه ىلع مهلك ةمألاو «كلاغلا سرفلا ةعلمو
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 .نانثا هيف فلتخي ال «ةيقيرفأ لهأو .قارعلا لهأو ءرصم

 فلاخُت نأ ءيضرم لجر نم هتعمس تنك نإو كل يغبني نكي ملف
 .اذه هابشأ نم ةريثك ءايشأ تكرت دقو «نيعمجأ ةمألا

 نم كلذ يف سانلل وجرأ امل كئاقب لوطو كايإ هللا قيفوت بحأ انأو
 كناكمب يسانئتسا عم «كلثم بهذ اذإ ةعيضلا نم فاخأ امو «ةعفنملا

 كرتت الو هنقيتساف «كيف ييأرو يدنع كتلزنم هذهف ءرادلا تأن نإو
 ا .(خلإ) . كربخب ّيلإ باتكلا

 ص ىلإ (85) ص ثلاثلا دلجملا يف روكذملا اهظفلب ةلاسرلا هذه لقن
 . علاطملا ىلع ًاليهست مجارتب اهُتلّصف ينأ الإ ««نيعقوملا ليا ل

 ىلع ةملكلا عمج دارأ ىلاعت هللا همحر اكلام نأ :ةلاسرلا رسولا
 مامإلا نكل «مدقت امب هتوقل زاجحلا لهأ ثيدحو «ةنيدملا لهأ لمع
 . لصأو ةجح هل دلب لك لهأ هيلع ام َّنأو «هيأرب كسمت ثيللا

 باجأ ُدلكَف «ىلاعت هللا امهمحر مامإلا لاوقأ نم ثيللا هدقتنا ام امأو
 كلذ ءاصقتسال لحملا سيلو «تايفالخلا هقفلا بتك يف هباحصأ هنع
 «رصعلا اذه يف ًاعقاو ناك يذلا عازنلا روص نم ة ةزوص «ناثكلا كلذ امنإو

 .هقفلا لوصأ نم ةروّصو

 سنأ نب كلام ندب 57

 هّدَجف ا وي 0
 رديت لا يتلا رم اهلك امال ديف ادع راسم رئاغوا نايل

 .مهئاملعو نيعباتلا رابك نم كلام لفسألا هدجو «مرضخم ىيعبات هنإ ليقو
 معو «هربق نيلإ ايل هنع هللا يضر نامثع اولمح نيذلا ةعيرألا دحأ وهو

 يف هع ىور .مهتداسو نيعباتلا ءاملع ةلح نم ليهس وبا وهو مامإلا

 . (أطوملا» ريغ ىف هدج نع «هيبأ نع .كلام ىور امبرو «؛أطوملا»

 هفوقوو ءهعروو هنيدو هتمامإ ىلع عمجُم وهف ىلاعت هللا همحر كلام امأ
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 يف ضايع مامإلا دروأ دقو «فيرعتلا نع هترهشب نغتسم «ةنّسلا عم

 آعروو ّىدهو ةناصرو ًالقعو ًانيدو ًاملع هيلع ةمكألا ءانث نم «كرادملا»

 بقانمب كلامملا نييزت» يف يطويسلا اذكو «ةيافك هيف ام ةباهمو ةلالجو

 .(«كلام

 . هقلخ ىلع هللا ةجح كلام : ىلاعت هللا همحر يعفاشلا هذيملت هيف لاقو

 َدشأ الو ًالقع من ادذحأ فيأو ان. نلانق ها ةيعب يدهم نبأ لاقو

 ثيدح ىلع ّنَمأ ضرألا هجو ىلع ىقب ام :لاقو .كلام نم ىوقت

 . كلام نم لَك هللا لوسر

 با نع كلام 4 ةيتانمألا ّحصأ :ىلاعت هللا همحر يراخبلا مامإلا لاقو

 .ةريره يبأ نع «جرعألا نع «دانزلا

 نع «عفان نع «كلام :ديناسألا حصأ :ىلاعت هللا همحر دواد وبأ لاقو

 نع «كلام مث .هيبأ نع ءملاس نع «يرهزلا نع «كلام مث ؛رمع نبا

 . كلام ريغ ًادحأ ركذي مل .ةريره يبأ نع «جرعألا نع «دانزلا يبأ

 ثيدحلا يف مامإ هنأ ىلع مهدعب نمف هنارقأو هخايشأ عمجأ دقو

 . قافالا هلئاضفو هبقانم تقبط «هتياور قدصب قوثوم

 ال01 ةيدملاب داني ردا فعجس .؟نانتالا ةيضر بهو نبا لاقو

 .بئذ يبأ نباو «كلام الإ يتفي

 َرمأ اذإو ءركنملا نع ىهنيو فورعملاب رمأي «بناجلا باهم ناكو

 هلوق يف [ه51١] ةنس نحتما كلذلو .ريمأ هنأكو هرمأ لثتما دحأ ٍبيدأتب

 يقبو «هعارذ ةيكفلا ىتح طايسلاب : برضو ؛هركملا قالط مور مدعب

 «ةنافوا ىلإ لوبلا تلف قيوم

 ءاهوثدحأ يتلا ةعْيَبلا ناميأ ىلإ ٌةعجار اهنأل ءةيسايس ةلأسم يهو

 ئوكف نأ اوأرف .ةعيبلا دنع قالطلاب فلحلا ىلع سانلا نوهركي اوناكو

 . مهيلع ةروثلا نوهتو ةعئّبلا ٌنضقنَت كلام
 ؟مهلاتق زوجيأ «ةاغبلا نع ًاكلام مساقلا نبا لاس : سنوي نبأ لاقو

 ؟هلثم نكي مل نإف :لاقف ءزيزعلادبع نب رمع لثم ىلع اوجرخ نإ :لاقف
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 تناكف ءامهيلك نم مقتني مث ٠ .ملاظب ملاظ نم هللا ٌمقتني ءمُهعَد :لاقف
 فايضلا نبأ نبا خيرات لوأ رظنا] ءهتنحم بابسأ نم ىوتفلا هذه

 .[يسنوتلا

 هر نجا اعوان اجب املك ة:ةلوق' ةنكلاب: ةكشمت ىلع ةلاذل ا كفامتك نمو
 يف يبهذلا هلقن .هلدجل قلي دمحم ىلع ليربج هب لزن ام انكرت «لجر
 .(ولعلا باتك»

 يس ال ءركذلاو تيصلا دعُب نم ىلاعت هللا همحر كلام هغلب ام عمو
 طسب عم :ءاركلاب ٍتيب يف تام لب ؛٠ يعكس اراد: فلق اذقا 4 ةفحم. دعب

 . هللا همحر ةراجتلاو تالاصلاو ايادهلاب هتايح رخآ يف ايندلا

 «ملحو راقو سلجم كلام سلجم ناك : :ىلاعت هللا همحر يدقاولا لاق

 عفر الو .طغللاو ءارملا نم ءيش هسلجم يف سبيل :ٌاليبن ًاهيبن الجر ناكو

 .اذه تيأر نيأ نم :لقي مل «هلئاس باجأف ٍءيش نع لئس اذإ ,توصلا
 هحدمف كلام ىلع لخد ًارعاش نأ ىلاعت هللا همحر بيطخلا جرخأو

 : هلوقب

 نانفذألا ٌنيكاوتت نولئاسستلاو ةبيه عجاري الف باوجلا عدي
 ناطلس اذ سيلو عاطُملا وهف ىقتلا ناطلس ٌزعو راقولا بدأ

 ىلع ًاّيباحص قلي مل ذإ «نيعباتلا عابتأ نم ىلاعت هللا همحر كلام ناكو
 يقل هنإ :اولاق «نيعباتلا نم ةسداسلا ةقبطلا يف دعس نبا هَّدَعو «حيحصلا
 يتلا نأل : ةنباحتم كسل انهنأ عحضلاو ,«صاقو يبأ نب دعس تنب ةشئاع
 اهيف لاق ىتلا دعس تنب ةشئاع امأو «ةيعباتلا ىرغصلا يه كلام اهكردأ

 الو كلام اهكردي ال :ىربكلا يهف «يتنبا ريغ ينثري ال و يبنلل اهوبأ

 ءرمع نب هللادبع نب ملاسو عفانو ءدانزلا يبأ نع ىور دقو «هتقبط لهأ

 ريثك قلخو ,يرهُزلاو ءردكنملا نباو «ةورع نب ماشهو .ملسأ نب ١ ديزو
 . مهعابتأو ل

 نور ماظق رخل ليعحي مولا كالاجلا ليعوس يذلا حلاو ةدنغ ةاورلا انا
 .زاجحلا : نم ةيمالسإلا راطقألا مالعأ نم ةئم ثالثو فلأ نع فيني ام هذع

 «سلدنألاو «ةيقيرفأو ءرصمو «ماشلاو ءناسارخو «قارعلاو «نميلاو
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 .ريثك وهو مهاوس هنع ىورو «هثيدح ةاور مهنادلب ءامسأ تمدقت نيذلاو

 مهف ءمهريغو بهو نباو «عفانو ءمساقلا نباك هنع هقفلا ًةاوُر امأ

 هيلإ اوجاتحا ءهخايشأ نم ٌمالعأ «ةمئألا نم هنع ثيدحلا ىورو

 .«يأرلا ةعيبر»ب بقلملا نمحرلادبع 5 نب ةعيبرو «يرهزلا مامإلاك

 نب هللادبع نب ديزيو .«يراصنألا ىيحيو «يزاغملا مامإ ةبققع نب ىسومو

 نباك ءاملعلا نم هلبق تام نم هنع ىورو «ينايتخسلا بويأو «داهلا

 .قلخو «يروثلاو «ةبعشو جيرج

 «يروثلاو «ةفينح وبأ :ةنودملا بهاذملا بايبرأ نم هنع ىورو

 ريمأ :ءافلخلا نمو ؛«يعفاشلاو «ثيللاو «ةنييع نياو ,«يعازوألاو

 .نومأملاو «نيمألاو ءديشرلاو «يداهلاو ؛يدهملاو ءروصنملا هيفا

 كلذ يف يل َنْذَأ ىتح ءايتّقلل ثسلج ام :لاق هنأ هنع َيوُر دقو

 . (أطوملا» هناك رهن فان لفو .ملعلا لها نه نوعين

 .لاجرلل ًاداقتنا مهدشأو ءملعلا ذوذشل اكرت سانلا ٌدشأ نم ناك

 وهو «ثيدحلا نم بيرغلا ريسفتب ا ءاظفح مهنقتأو ءًافلكت مهلقأو

 ياللا 00 حتفف «(«كرادملا» ىف ف ضايع لاق امك هباب حتف نم لوأ

 ةقشصتلاو فيلأتلا ةيفيك مهمل «مالسإلا ءاملع نم نيفلؤملل

 ىتافق .هوكلسف ءاذه انمويل هع 5 نم لك هقيرط نسحتساف «بيوبتلا

 ؛هريغ هلبق فلأ نإو « فنصم 2-1 ؛« فلؤم لك مامإ وهف  مدقتلاب

 اضف ديلا .كلنلا ان ل اريج لو هيلع عقو ام ىلع اوعقي مل نكل

 نيبملا لضفلا زاح دقو ءًاعامجإ هل لضفلاو ءاعابتأ :هل قوقل ةملا ١ ءاملعلا

 .''"«اهب لمع نم رجأو اهرجأ هلف «ةنسح ٌةنس نب نع" بكيدع ىف

 «ةنيدملا ءاهقف نم نيعبس ىلع اهتضرع : ىلاعت هللا همحر كلام لاق

 مولعلا ىلع ىمظعلا ةيزملا هل هللا همحر ٌكلامف .اهيلع ينوُؤطاوف

 .ًاريخ هللا هازجف ءاذه هئتطومب ؛ًاصوصخ هقفلا ىلعو ءامومع ةيمالسالا

 .(١1١١ا/) ةقدصلا ىلع ثحلا باب «ةاكزلا باتك «ملسم هاور 21(
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 هعالطا لامكو هعاب ىلع تلد ؛ءحاحص قرطب فيلآت «أطوملا» ريغ هلو
 هيف لاق يذلا أطوملل عقو ام «رتاوتلاو لابقإلاو ةرهشلا نم عقي مل نكل
 .ًاريخ ًاكلام هللا ىزجف «ىلاعت هللا باتك دعب باتك حصأ هنإ : يعفاشلا

 يف لأ دقن هةققلا و تينا زيغ ةورتك مولع يف ةكراشم هل تناكو
 «جابيدلا» يف كلذ ركذ «هريغو «ريسفتلا ىفو .موجنلاو تاقوألا مَع

 . هللا همحر مامإلا كرادم ةعس ىلع لدي كلذ لك «(«كرادملا» نع ًالقن

 (2)يزذمرتلا ثيدح يف هب رشّبملا هلي هللا لوسر تازجعم نم وهو
 نودحي الف « .مدعلا» بلط يف لبإلا دابكأ سانلا برضي نأ كشوي» هريغو

 نوسمو <( مح كيدح : يذمرتلا لاق «ةنيدملا ملاع نم ملعأ ًاملاع
 . هرظناف ةقرطو هظافلأ ىصقتساو «كرادملا» يف ضايع

 نيا لاق كلذكو ءسنأ نب كلام هنإ : يذمرتلا هاور امك قازرلادبع لاق
 . ىلاعت هللا مهمحر جيرج نباو ةنييع

 .ملعأ امهيأ : نسحلا نب دمحم يل لاق : ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق
 ؟فاصنإلا ىلع :ثلق :لاق .ًاكلامو ةفينح ابأ ينعي ؟مكبحاص مأ انبحاص

 ؟مكبحاص وأ انبحاص ؛نآرقلاب ٌملعأ نم !هلل كتدفاب ةاهلق معلا
 ةنُسلاب ملعأ نم اهلل كتدشان :تلق :لاق .مكُبِحاَص مهللا :لاق
 !هللا كثدشان :تلق :لاق .مكُبحاَص مهللا :لاق ؟مكبحاص وأ 0

 وأ انبحاص «نيمدقتملا ِعلك هللا لوسر باحصأ ليواقأب ٌملعأ
 . مكبحاص مهللا :لاق ؟مكبحاص

 نوكي ال ْ”سايقلاو «سايقلا الإ قبي ملف :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق
 وهو ناكلخ نبا هلقن] !؟سيقن ٍءيش يأ ىلعف ءءايشألا هذه ىلع الإ
 .[بهذملا يعفاش

 يسودبعلا زيزعلادبع برغملا لب ساف ظفاح لئبس «ةصقلا هذه وحنو
 .امهيربق نيب ام ؛امهنيب :لاقف ىلاعت هللا همحر يعفاشلاو كلام نع

 نب رمع مامإلا ةيلقّص ملاع لوقي ىلاعت هللا همحر كلام ليضفت يفو

 )١( (5ا//5) ةنيدملا ملاع يف ءاج ام باب ؛ملعلا باتك .يذمرتلا )7518٠0(.

 ال



 : : راكحلاب ةرفاع ييرشلا نونلا دف

 بعل هَذج يف سيل نم مهلضفأف ىههّثلا يلوأ نيضترملا ملع تلمأت
 مضحاو) ةياورلا عكيملا ءاوز هيدر زاوس زج ديك دل هيلل ا لوو

 برغلاو مويس رئاسوب ها ىدتها اذلو ىدهلا آلإ ٌكلاَم امو

 عيرشتلا مم حور هيف قفاوي يذلا هداهتجاو ىلاعت هّللأ همحر كلام هقفو

 .ةريثك كلذ ةلثمأو «ةقباسلا تايبألا قدص ىلع ّلاَد ءيدمحملا

 ؛ةفينح ابأ اهب تدجوف ةكم ُثمدق لاق ''"ديعس نب ثراولادبع ىور

 3. لجر يف لوقت ام : ةفينح يبأل تلقف « ةمرمش نبأو وليل يب نياو

 يبأ نبا ُثيتأ مث .لطاب طرشلاو «لطاب عيبلا :لاقف ءآطرش طرتشاو عيب
 هتلأسف ةمربش نبا ُثيتأ مث .لطاب طرشلاو ءزئاج عيبلا ايمو

 .زئاج طرشلاو ءزئاج عيبلا :لاقف

دحاو ةلأسَم يف اوفلتخا قارعلا ءاهقف نم ٌةئالث ! هللا ناحبس :تلقف
 .ة

 كو هللا لوسر نإ ءالاق ام يردأ ال :لاقف ءهتربخأف ةفينَح ابأ تبت تيتأ مث

 يردأ ال 00 ديار تم ل

 د قتعأ نمل ءالولا نإ» :ةريرب ثيدح يف ِِلك هللا لوسر لاق ءالاق ام

 0 :لاَقف هرم 000 تبا و ءزئاج عيبلا

 لاح فج ديب 0 ةيقحلا ىلإ افويط رام ذاع ف طور

 يف يناربطلاو .(58١:ص) «ثيدحلا مولع ةفرعم» يف مكاحلا اهاور ةصقلا هذه )١(

 .(5708) ١185( /0) «طسوألا»

 نع « هيبأ نع «بيعش نب ورمع نع ةفينح يبأ ةياور نم وهو «قباسلا ردصملا (0)

 .بيرغ :«مارملا غولب» يف ظفاحلا لاق .هدج

 هاور 2...عيب يف ناطرش الو .عيبو فلس لحي ال» :رخخأ هجو نم ءاج دقو

 .211/5) «مالسلا لبس» رظنا .ةميزخ نباو مكاحلاو يذمرتلا هححصو ةسمخلا

 «ملسمو .(5055) بتاكملا طورش نم زوجي ام باب «قتعلا باتك «يراخبلا هاور (9)

 )١9١5(. قتعأ نمل ءالولا امنإ باب «قتعلا باتك

 - «ءملسمو .(؟!4١) ةبادلا رهظ عئابلا طرتشا اذإ باب ءطورشلا باتك «يراخبلا هاور (5)
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 عيبلا مسقو ءاهعيمجب ليوا ءاهلك ثيداحألا فرَع دقف كلام امأ
 .قتعلا طرشك ءدوصقملا ٌضقانُي طرش :ةثالث ماسقأ ىلإ طرشلاو
 ءمارح طرشو .زوجيف «ليمح وأ نهرك «هل ريثأت ال طرشو «فذحيف
 الو رظنلا نعمي مل هريغو ءهلك عيبلا لطبيف «ةينغم اهنأ طرشب ةيراج عيبك
 , طاقملا نركب

 (حيحصلا) يف امهنم َّنَك امهنع هللا يضر رباجو ةريرب ثيدح نإ مث
 «ةفينح يبأ طرش ىلع هنكل هيف ملكتمف .طرشو عيب نع يهنلا ثيدح امأ
 .ملعأ هللاو «ةرهشلا وهو

 د :لاق يبنعقلا ثدح :«سبتقملا ةوذج» باتك يف يديمحلا لاق

 00 : يل لاقف ؟كيكبُي ام تلفن ةسئانو يصرع ىف يكب وخر هكللاع ىلع

 ااه 1 كيوم ينأ تددول هللاو « ينم ءاكلار حا نمو يكبأ ال يل

 ؛هيلإ تقبُس دق اميف ٌةَعسلا يل تناك دقو ءطوس طوسب «يأرب اهيف تيتفأ
 .لاق امك وأ «يأرلاب تفأ مل ينتيلو

 لجو ملعلا نوكل .«جحلل الإ ةلحر ىلاعت هللا همحر كلامل فرعن ملو
 ىلع رصتقا :كلذل 4كاذ ذإ لج هللإو. «ناجحلا "ىف امهزقث ناك ءاملغلا
 .ةرايزلاو جحلل راطقألا ءاملع نم ُدرَي نم نع وأ «مهنع ذخألا

 نيعبسو عست ةنس يفوتو «نيعستو عبرأ وأ ثالث ةنس هللا همحر دلو
 «يمالسإلا هقفلا يف ًاميسج ًالمعو ءًاميظع ًارثأ كرت نأ دعب «قافتاب ةئمو
 هئطومب جاجتحالا دمتعاو «هدعب نم هيف هراثآ ىفتقاو هلبق نم ىلع هب زاف

 . هتقثو هيرحتو هلضف ىلع عامجولل :ةنكلا ثيح نم بهاذملا عيمج

 :لاق هنأ يربنعلا دمحم نب ىيحي نع «لخدملا» يف ىيقهيبلا لاق
 «ةليانحلاو «ةيعفاشلاو «ةيكلاملا :ةسمخ ثيدحلا باحصأ تاقبط

 مالعإ» يف هلقن ءةميزخ نب دمحم باحصأ ةيميزُحلاو «ةيوهاّرلاو
 .(«نيعقوملا

 .(271560) هبوكر ءانثتساو ريعبلا عيب - «ةاقاسملا باتك
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 ب ةيعتم نيس: ىذللا ناجل :نقأ اديب ىقم ةةقنلا قلت كالا ادم

 نمحرلادبع ةمجرت يف «جابيدلا» يفو .هتمجرت يف هلا قر محلا
 .ءراسي نب ناميلس لوق ىلإ بهذي كلام ناك : ينيدملا نبا لاق يدهم نبا

 . باطخلا نب رمع لوق ىلإ بهذي راسي نب ناميلسو
 فبيترت نإ :هصن ام («هكرادم) يف ضايع نع كاَقن (جابيدلا» يفو

 لجو زع هللا باتك ميدقت ؛عرشلا هل دهشيو لقعلا بجوي ام ىلع داهتجالا

 مث ء.هرمعماوظ مث ءهصوصن ميدقت نم .حوضولا يف هتلدأ بيترت ىلع
 ءاهداحآو ءاهروهشمو ءاهرتاوتم بيترت ىلع ةنّسلا كلذك مث ءهتاموهفم

 .اهتاموهفمو ءاهرهاوظو ءاهصوصن بيترت مث
 لوصألا هذه مدع دنعو «ةنَّسلا رتاوتمو باتكلا مدع دنع عامجإلا مث

 رتاوتم كلذكو «هب عوطقم هللا باتك ذإ ءاهنم طابنتسالاو اهيلع سايقلا اهلك

 : مث ءرهاوظلا مث .هلك كلذ 0 بجوف «هب عوطقم صنلا كلذكو ةنّسلا

 ا مدع دنع داحالا رابخأ مث ءاهانعم يف لامتحالا لوخدل موهفملا

 نيلصفلا ىلع ةباحصلا عامجإل سايقلا ىلع ةمدقم يهو ءاهنم رتاوتملاو

 فاللخ نود هاضتقم مهلاثتماو «ةقثلا ربخ مهغلب ىتح مهسفنأ رظن مهكرتو

 هيلع ىضم ام ىلع لوصألا مدع دنع ىرحأ سايقلا مث .«كلذ يف مهنم

 . مهنع هللا يضر نييضرملا فلسلا نم مهدعب نمو ةباحصلا لمع

 هقفلا يف مهذخآمو ةمئألا ءالؤه عزام ةلهو لوأل ترظن اذإ تنأو

 لوصألا هذه يف ًاجهان هللا همحر ًاكلام تدجو .عرشلا .يف مهداهتجاو

 ىلع لجو زع هللا باتك ًامدقُم ءاهكرادمو اهبتارم اهل 2 ءاهجهانم

 هلمحتي مل ام اهنم آكرات ءرابتعالاو سايقلا ىلع اهل ًامدقم مث ءناقألا

 مجلاو روهمجلا دجو ام وأ «.هنولّمَحُي وأ هنولمحي امب نوفراعلا تثاقلا

 يف هفوقو نم ناك مث ء.هوفلاخو هريغب اولمع دق ةنيدملا لهأ نم ريفغلا

 فلسلا ليبس هب كلس ام «تاصوعملا يف مالكلا نع هيرحتو (:تالكشملا

 . عادتبالا هركيو «عابتالا حجرُي ناكو «حلاصلا
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 باتكلا نم َّلُك ميدقت يضتقي هللا امهمحر ضايعك يبرعلا نبا مالكو
 . فالخلا نم كلذ يف ام مدقتو «ضراعتلا دنع عامجإلا ىلع ةنّسلاو

 ام دشار هيقفلا هنع هلقن اميف ريهشلا ساف ملاع حلاص دمحم وبأ لاقو
 :رشع ةتس هبهذم كلام اهيلع ىنب يتلا ةلدألا :هصن

 ,نيزعلا يناتكلا نفن خا

 .مومعلا وهو .هرهاظو -1

 . ةفلاخملا موهفم وهو .هليلدو -“

 ةقفاوُملا موهفم ٌةدارُمو ءرخخآ باب وهو ءهموهفمو -4
 وأ صج ُمَنِإَف# :ىلاعت هلوقك ةلعلا ىلع هيبنتلا :وهو «ههيبنتو -5

 .ةرشع هذهف «ةسمخلا هذه لثم ًاضيأ ةنّسلا نمو ؛««اًقَسِف

 .عامجإلا : رشع يداحلاو

 . سايقلا :رشع يناثلاو
 .ةنيدملا لهأ لمع :رشع ثلاثلاو

 . يباحصلا لوق :رشع عبارلاو

 .ناسحتسالا :رشع سماخلاو

 رشع عباسلا يف هلوق فلتخاو .عئارذلا ّدسب مكُحلا :رشع سداسلا
 :هةيغاروتالا ةرشو « هيعا ري ا «فالخلا ةاعارم :وهو

 يف (يلوستلا ةجهباا نم ها. باحصتسالا كلذ نمو :نسحلا وبأ لاق

 .ةمسقلا باب

 كلام نع رثؤُي ملف .هبهذم لوصأ نم هنإ لاق يذلا ناسحتسالا امأ
 مل لئاسم سمخ نسحتسا دق معن ,هيعسلا ليغ هلكت هال

 يمر اهلا هريغ هَقبسي
 امث يف الإ ساف لمع ِرْجَي ملو ءرامثلا عيب يف ةعفّشلا توت ١-

 . فيصملا نود فيرخلا

 . ةيراعلا ضرأو «سبحلا ضرأ ضاقنأ يف ةعفشلا توبثو -؟

 .نيميلاو دهاشلاب صاصقلاو -
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 . لبولا نم سمخب ماهبإلا ةلمنأ ةيد ريدقتو -4
 ءارانيد نيتس وحن لاملا ناك اذإ لمهُملا اهدلو ىلع ةأرملا ءاصيإو -

 :لاق نم كلذ مظنو

 رامثلاو ضاقنألا ةعفش يف رايتخالاب كلام لاقو

 ماهبإلا ةلمنأ يف سمخلاو ماكحألا يف لاملا لثم حرجلاو

 ريغصلل يلو الواهنم ريسيلاب مألا يصو يفو

 لاق دقف ءهيلإ قوبسم وه ام جرْخُي «اهيلإ هريغ هقبسي مل» :انلوقو
 كرتشملا يعارلاو «عانصلا نيمضتك ء«ةريثك لئاسم يف ناسحتسالاب
 .مهتنامأ يضتقي سايقلا درط نإف «بارشلاو ماعطلل نيلماحلا ءايركألاو

 لاومأ اوكلهأل الإو ءمهنيمضت يضتقت ةماعلا ةحلصملاو ةرورضلا نكل
 . مهتلماعمل ةرورضلا ةدش عم سانلا

 .ةلسرملا حلاصملل آيعر نودشارلا ءافلخلا ءعانصلا نيمضتب لاق دقو
 باب نم) .نامض الف نيمأ وهو هلو ىدل (رصتخملا حارش) رظنا

 ةرجاؤملا ىلع مامحلاو .ىحرلاو «نرفلا بحاص ربيج هلثمو (ةراجإلا

 ءربجلا ىلع لمعلاو ءربجلا مدع سايقلاو «؛ناسحتسا وه ةيوس سانلل
 .ةريثك هلاثمأو

 ىلع ديرتنا هفلاب هيهلت لرصا د ةةضافتتلا» نفح كسلا فاو
 هعورف نم تجرختسا يتلا دعاوقلا ىلإ ريشي هلعلو ءةئم سمخلا
 «نيعبرأو ةينامثو ةئم سمخ ىلإ «هقورف» يف يفارقلا اهاهنأ دقف «ةيبهذملا
 ةقيقحلا يف اهنكل «هريغو يرقملاك نيتئملاو فلألا ىلإ اهاهنأ هريغو

 كلذ امنإو .ةدعاق َّك ىلع صني مل مامؤلاو «لوصألا هذه نع تعّرفت

 ىلإ ةراشإلا انل مدقتو ءطابنتسالا يف هباحصأ ةقيرطو هتقيرط نم ا

 اهناقتإ دعب اهتاعارم نم بهذملا دهتجمل دب الو «ةفينح يبأ أدبم ىف اذه
 انه نمو .بهذملا نع اجراخ ناك الإو ءاهيلع طابنتسالا يف هنايرجو
 مهترثك ىلع هيف نودهتجملا لَو «يكلاملا بهذملا يف داهتجالا ٍبُعَص
 .مهدنع حيحصلا ثيدحلا ٌّنِصن لب «كلذب اوديقتي مل نيذلا ةيعفاشلا دنع
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 ةنيدّملا لهأ ّلمَع

 ىرج اذإ ؛ةنيدملا لهأ لمعو «قبس امك كلام بهذم لوصأ نم وه
 ىلع هميدقتو ِهتيّجُحِب كلام لوقي ءاهؤاملع هيلع قفتاو ةلأسملا يف
 همدقيو ءهب حتحي مهروهمج لمع نإو «حيحصلا ثيدحلاو لب «سايقلا
 نع مهتياور ةلزنمب مهلمع ذإ ءهنم ىوقأ هدنع هنأل ءدحاولا ربخ ىلع
 درف ةياور نم مدخلا ىلوأ .ةعامج نع ةعامج ةياورو هدي هللا لوسر

 .درف نع
 .دحاو ةياور نم ريح «فلأ ةياور :ةعيبر لاق

 ربخل مهتفلاخمف .خوسملاو خسانلاو «ةنّسلاب ىردأ ةنيدملا لهأو

 .هخسن ليلد .دحاولا

 ىلع هئطوم يف ةنيدملا لهأ امج ىلاعت هللا همحر "د

 : عاونأ ة ةثالث مهلمع مث 00 ا

 .مهريغ هيف مهفلاخُي ال مث ءرمأ ىلع اوعمجُي : اهدحأ

 يربو نب قلاع يبل ديب نار ءرمأ ىلع اوعمجُي ف : يناثلا
 ال يتلا ةنّسلا :هلوقب ىلاعت هللا همحر كلام ربعُي نيمسقلا نيذه نعو
 .اندنع اهيف فالتخا

 . مهسفنأ ةنيدملا لهأ نيب فالخلا هيف ام :ثلاثلا

 نبا كلذب حرص نممو .هعابتا بجي عيمجلا دنع ٌةجح وهف :لوألا امأ

 نم ليلق يف الإ عامجإلا نوملسُي ال نيذلا ةلبانحلا نم وهو ميقلا
 ىلع .؛مهريغو ةيكلاملا نيب 4 لحمف : فلاثلاو ميقا امأ :«لئاسملا

 ال يلقنلا ةنيدملا لهأ لمع وه .فالخ الب مهدنع ةجح وه يذلا نأ

 هفوقو لحمو ء«هربقو هربنم لحم نييعت مهلقنك :ىلقنلاف .يداهتجالا

 .عاصلاو دَملا رادقمك نايعألل مهلقنو «مالسلاو ةالصلا هيلع ةالصلل

 يبأ ىلع كلام هب جتحا دقو ءعيمجلا دنع ةجح اذهو .ةضفلا ةيقوأو
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 . كلام لوق ىلإ هلوقي ناك امع عجرف «ديشرلا ةرضحب فسوي

 «ناذألا ةينثثو ءرجفلا لبق حبصلل ناذألا مهلقن :عونلا اذه نمو

 لمعلاب درفنا ىلاعت هللا همحر كلام نأ نظن ال عونلا اذهو «ةماقإلا ٌدارفإو

 داهتجالا هقيرط يذلا مهلمع امأ .ءاوس هيف نودهتجملاو وه لب ءهب

 . ةيكلاملا دنع ىتح عازن لحم وهف .لقنلا ال هقفتلاو

 :هجوأ ةثالث هيف :ىلاعت هللا همحر باهولادبع يضاقلا لاق

 ىلع ًالصأ نيداهتجالا دحأ هب حجري الو .ةجحب سيل هنأ :لوألا

 .امهريغو جرفلا وبأ يضاقلاو «يرهبألا هيلعو ءرخالا

 .«مهريغ داهتجا ىلع مهداهتجا هب حجري نكل «ةجخحب سيل هنأ : يناثلا

 .ةيعفاشلا ضعب لاق هبو

 «هتفلاخم مرحت ال نكلو «لقنلا قيرط نم مهعامجإك ٌةَجَُح هنأ :ثلاثلا

 . لذعملا نباك انباحصأ نم موق هيلعو

 اذه ىلإو «هيلع لدي ام ىلاعت هللا امهمحر ثيللا ىلإ كلام ةلاسر ىفو
 يدمج وأ ةيراكلا نع يهاب

 هعاونأب هب دضعم وهف هل ًاقفاوُم لمعلا ناك نإ داحالا ربخ نإ مث : لاق

 دملاو عاصلاك لقنلا قيرط نم لمعلا ناك نإف ءاضراعت نإو .ةقباسلا

 ناك نإو .اندنع فالخ الب لمعلل كرتي ربخلاف ؛تاورضخلا ةاكزو

 ! :مهنم لاق نم الإ . انباحصأ روهمج دنع ىلوأ ربخلاف ءًيداهتجا
 1 ربخلا قفاوي مع نكي مل نإو ا .داهتجالا قيرط نم عامجإلا

 الو هل طقسخا ل لك هنألا ريفا ىلإ ريضفلا هسا ولان فلات
 :ضراحم

 ناك ءاآلصتُم ًالمع وأ «ًلقن ٍءيش ىلع اوعمجأ اذإ مهنإ :لاق مث
 هل .ذاخالا رابخأ كرت بجيو ءرذعلا عطقنيو ءملعلا هب لصحي ًآرتاوتم

 هيلع اوعمجأ اميف مهربخب ملعلا عقي نم ةباحصلا نم تعمج ةنيدملا نأل

 اذه نمو .مهل نمضت مل ةمصعلا نإف ءداهتجالا قيرط نم اوعمجأ نإو
 ىلعو «ةدحاولا ةميلستلا ىلع راصتقالاو «ءسلجملا رايخ نالطب ليبقلا

 .هنم عفرلاو عوكرلا دنع يديألا عفر كرتو «عوكرلا لبق رجفلا توُنُق
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 .«نيعقوملا مالعإ» رظنا كلذ رئاظنو «لصفملا روُس يف دوجسلا كرتو

 هريغو ىلاعت هللا همحر كلام نيب اهيف لاّدجلا مدتحا لمعلا ةلأسم نإ
 ةبتؤلا يف هنأو «ةنيدملا لهأ لمع ميدقت ىري ٌكلامف ءبهاذملا بابرأ نم
 امنإو .«لمعلا هدضعَي نأ دحاولا ربخ يف طرتشي الو «عامجإلل ةيناثلا

 دحاولا ربخب لمعلا بجيف «لمع دجوي مل نإف ءهيلع مدقم هدنع لمعلا
 ًاكلام نأ معز نمو ءاهريغ وأ ةرهش طرش نود .«نسح وأ حص امهم

 ةمئآلا ةيقبو «طلغ دقف «ةنيدملا لهأ لمع ةقفاوُم دحاولا ربخ يف طرتشي
 .ليذلا ةليوط ةلأسملاو «قباسلا ليصفتلا ىلع ةجح لمعلا ىري ال ةعبرألا
 .ةمألا نم ٌمالعأ ًاكلام دضع دقو

 ةنس نم ةمدقتملا ةئّسلا :ىلاعت هللا همحر يدهم نب نمحرلادبع لاق
 .- قارعلا لهأ ثيدح ينعي  ثيدحلا نم ٌريَخ «ةنيدملا لهأ

 لهأ تدجو اذإ :اهيلاوو ةنيدملا يضاق مزح نب ركب يبأ لوق ررقتو
 . يعفاشلا نع هلثم لقنو .قحلا هنأ َكْشَت الف ءرمأ ىلع نيعمتجُم ةنيدملا

 مهو ٌنحنف انيور ام لثم سانلا هاور ام :ىلاعت هللا همحر كلام لاقو
 .مهنم هب ملعأ نحنف .هيف مهانفلاخ امو ءءاوس

 مهغلبت نيعباتلا نم لاجر ناكو «ثيدحلا نم تبثأ لمعلا :كلام لاق

 ىلع لمعلا ىضم نكلو ءاذه لهجت ام :نولوقيف «ثيداحأ مهريغ نع
 . هريع

 ىافوسلا لود

 ءانبناو دنا هل «ىلقنلا ال يداهتجالا ةنيدملا لهأ لمع نأ ؛ ملعا

 نم وهو «قبس امك كلام هب حجتحا دقف «ىباحصلا لوقب لمعلا ىلع

 .ءافلخلاك «ةباحصلا مالعأ نم ناكو هدنس حص نإ نكل ءهبهذم لوصأ
 نوكي 2 «مهئارظن 3 « سابع نبا دآم نبأ وأ ا 0 «ذاعم وأ

 حلاصلا «عوفرملا ثيدحلا فلاخي ال نأ طرتشيو .«فيقوت وأ ءداهتجا نع
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 . سايقلا ال ٌمدَقُم ثيدحلاف الإو .ةيجحلل

 ناب الدقبم «لقألا اذهل درلا يف «ىفصتسملا» ىف : يلازغلا غلاب دقو

 ام مهلوق“ 0 الف ءطلَعلا هيلع زرعضو ةقيسعلا لحم أوينمل ةباحصلا

 عدن مل نإ ءرظن هيف مالك وهو .«كلذ يف لاطأو . . ةيجحلا يف هب عطقي

 ةلدألا ةلمج نم وه امنإو ءهب عطقُي امم مهلوق نأ الو مهل ةمصعلا

 نع ناك ام الإ مالعألا ءالؤه نم نوكي ال هنآل «نظلا ديفت يتلا ةيعرشلا

 ىلوأ مهداهتجاو «مهداهتجا نع وأ ,عابتالا بجاو اذهو ءافيقوت

 مهتف رعم ا مدحت مهبرقل «مهذعب نم داهتجا نم باوصلاب

 لدهتجي نأ نم نم ريخ ءمهدلقن نلف . يهاونلاو رماوألا عقاومو .ةغللاب

 كلذ يفو مريخ نم رثكأ مهيلإ نئمطت سفنلاف «هدلقنف مهدعب مهريغ

 لمع ًاكلام نأ ءرهاظلا 000 تحي ل اهسوءازالاو ام

 ايلا زج تركو ل تح اقلب ا نق يدايتجلا هنو ل ا

 .ةلدألا تضراعت ادإ ( حجرُم يباحصلا لوق نأ ربتعا هنأكف 2( ةنعع يهنملا

 . ملعأ هللاو

 ةنيبع نب نايفس دمحم وبأ مامالا : رشع ىداحلا
 | ع

 «محازم ْس دمحعيم ىلوم .مهالوم يلالهلا لوميم «نارمع ل نيا

 مهدنسمو نييكملا مامإ «ءرادلا يكملا لصألا يفركلا «كاحضلا يخأ

 عبس ةنس ةفوكلاب هدلوم ءروعأ ناكو ؛مالسإلا لب زاجحلا ةمئأ دحأو

 .هتياورو هثيدح ةحص ىلع ًاعَّمْجُم ًاعرو ًادهاز ًاملاع ًامامإ ناك «ةئمو

 نب ديزك ءهخويش رثكأ يف ًاكلام كراش «نيعباتلا نم نيعبس نم عمس

 نم 0 نب رعسمو «ةبعش :هنع ىورو .قلخو .يرهزلاو ءملسأ

 هنارقأ نم شمعألاو «يعازوألاو «يروثلاو .كرابملا نباو ( هخ- ويش

 . ممأو ؛«قاحسإو «ىنيدملا نباو 6« نيعم نباو . لبنح نباو «ىعفاشلاو

 .«كلام :ةثالث ىلع رودي ملعلا :ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا لاق

 . ةنيبع نباو «ثيللاو
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 نبا نم هللا باتكب ملعأ تيأر ام :ىلاعت هللا همحر بهو نبا لاقو

 ٌدنمُص هل ءكلام رصع يف فيلأتلا ىلإ نيقباسلا ةلمج نم هنأ مدقتو « ةنييع
 .ةتسلا هل جرخأ « ةئمو نيعستو نامث ةنس يفوت «ريسهتو

 هللادبع وبأ وهو يعفاشلا مامإلا :رشع يناثلا

 سابعلا نب سيردإ نب دمحم

 عم عمتجي ,«يشرقملا يبلطُملا يعفاشلا بئاسلا نب عفاش نب نامثع نبأ

 ردب ةوزغ ىف اكرشم ناك يباحص بئانسلا هَدَجَو .فانم دبع يف ٌةْلَم يبنلا

 ىأر عفاش هدلوو مشاه يسب ةيأر لماح ناك ءملسأو هسفن فدفو 8

 . هلع يبنلا
 يبأ ةافو ةنس يف نيسمخو ةئم ةنس ماشلا ضرأ نم ةزغب يعفاشلا دلو

 ةحاصفلا ملعت كانهف ةيدابلاب ليذه يف يبرو ةكمب أشنو .لوق ىلع ةفينح
 يعمصألا نإ ىتح مهلوزنب 5 , مهليحرب الحار ناك ؛يبرعلا رعشلاو

 .نييلذهلا راعشأ هيلع أرق هتلالج ىلع
 ؛يعفاشلا نم لمكأ طق ًالجر تيأر ام ماسر ماعلا يع وانلالو

 بادالاو راعشألا دشنأ ليذه نم ةكم ىلإ تعجتر امل :* لاق هنأ هنع يورو

 عم نوكي ال نأ ّيلع ّزع : يل لاقف نييديبزلا نم لجر ّرم .«برعلا مايأو

 نمو :ٌتلقف . كنامز لهأ تدنن لق نوكتف «همف ءاكذلاو ةحاصفلا هذه

 .يبلق يف عقوف «ذئموي نيملسملا ديس كلام اذه :يل لاقف ؟دّصقُي يقب
 هنع تذخأف كلام ىلإ تلحرو ل ا (أطوملا» ترعتساف

 امل ةليزج ةيدهب هلصَوَو .هظفحو همهف ىلع ينثي * كلام ناكو (أطوملا»

 . هنع لحكر

 سمخ نبا وهو ءاتفإلا يف هل نذأو .يجنزلا دلاخ نب ملسم نع ذخأو

 نب ميهاربإو «ضايع نب ؛ ليضفلاو .ةكمب ةنييع نبا نعو «( ةئس ةرشع

 . مهريغو . عفاش نب دمحم همعو ©« لعس
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 .روث وبأو «ءيديمحلا ركب وبأو «لبنح نب دمحأ :هنع ىورو
 . ةفئاطو «ىطيوبلاو

 نم ءيش هاتأ اذإ ناكو «هنامز نايتف ٌلضفأ :ةنييع نبا هخيش هيف لاق

 .هيلع لاحأ ءريسفتلا وأ ايتفلا

 ليلق ءهلوسر ةلَسَو هّللأ باتك يف سانلا هقفأ ناك :دمحأ ف: لاق

 نم ثيدحلا خسان ثفرع ام :ًاضيأ دمحأ 0 .ثيدحلل ىبلطلا

 داع ىلاعت هللا همحر يعفاشلا نإ مث .ريهش هلضفو ريثك هيلع ءانثلاو

 يفو .حجحلل راطقألا ءاملع نم اهيلإ ٌدفَي نمو ءاهئاملعب طلتخاو ةكم ىلإ

 نبا اهيف هنع ذخأف «نيمألا نمز قارعلل داع ةئمو نيعستو سمخ ةئنس

 لوقلا . اهنع ربعي يتلا هبتك ىلمأ كانهو .اهئاملع نم هريغو لينح

 مث « نيتنس كانه ماقأو :يقارعلا ميدقلا هبيهذم ىلع تناك اهنأل .ميدقلا

 .زاجحلا ىلإ عجر

 هجوت 0 , ءرهشأ ضعب يقبو قارعلا نإ داع [ه9١/] ةنس يف مث

 كانه ًارشتْنُم :م كلام بهذم ناكو .ءمكحلا نب هللادبع ىلع لزنف ءرصم ىلإ

 نباو 6« بهو نما : لثم «كلام باحصأب تهز يتلا رصم ءاملع نيب

 هبتك ىلمأو «هبهذم رشنف , مهئارظنو «مكحلادبع 0 بهحاو .مسأقلا

 هيلإ ريعت يذلا بهذملا وهو .ديدحلا لوقلا :ب - ربعي ربعي يتلا ةديدجلا

 .رصمب هداهتجا

 .امهريغو «(«ةلاسرلا»و ملا »ك هيلإ نسل بيتك ةدع يعفاشلا كرتو

 ىعفاشلا دئسُم

 هباتك يف ينالقسعلا رجح نبا لاق ًاريخأ عبط يذلا يثيدحلا هدئسم َّنِإ

 نم اهريغو «مألا» نم نييروباسينلا ضعب هطقتلا امنإ :«ةعفنملا ليجعت»

 ىفقبو عيبرلا نع 6 ركل ا 0 سابعلا يبأ 0

 مر



 نب دمحم ءروكذملا دنسملا عمج يذلا نإ :(هتسرهف» يف ريمألا لاقو

 هلا تعفو: ةيحت ويألا هبوتسيب نر :ةمحملا « يزوباشملا رظم نب ودعي
 . عيبرلا نع ةياورلا

 يعفاشلا يفوت «ءراركتلا هيف عقوف «هبتري ملو ءمصألا هعمج :ليقو
 . هللا همحر نيتئمو عبرأ ةنس رصمب

 نكي مل نإف «ةّنُسو ٌنآرق لصألا :هصنو «ّمألا» يف لاق ام هؤدبم
 .هنم دانسإلا مضروب د هللا لرسر نع تيدحلا للعلا اذإو ءامهيلع سايقف

 اذإو «هرهاظ ىلع ثيدحلاو «درفملا ربخلا نم ربكأ عامجإلاو .ةْنس وهف

 «ثيداحألا تأفاكت اذإو «هب اهالوأ هرهاظ اهنم هبشأ ىف يناغحلا لمتحا

 «بيسملا نبا عطقنم ىوس ٍءيشب عطقنملا سيلو ءاهالوأ ًادانسإ اهحصأف

 لاقي امنإو .فيكو مل : لصألل لاقي الو . لصأ ىلع لصأ ساقي الو

 ه.ا .ةجحلا هب تماقو حص .لصألا ىلع هسايق حص اذإف « ءمل :عرفلل

 ئ . هظفلب

 الو ءءاوس عيرشتلا يف هدنع ةنّسلاو نآرقلا َّنأ كل نيبُي صنلا اذهف
 الو ا ل ا و لا ا ا

 ةعضلا طوخ اهناو «ةنيدملا لهأ لمعل هتفلاخم مدع نم كلام هطرتش
 ىلع قافتالا عقو يذلا بيسملا نبا لسرم الإ «ليسارملا نود ميدو
 . ةيحص

 ىف ًافلاخُم «ليسارملا يف نعط نم لوأ وه ىلاعت هللا همحر يعفاشلاو
 ىلا امك اهب نيرشتحل اتاك قيدلا هيد ريم اعموب + قووكلا وب «كلاننلا كلذ
 :كلانلا 4 لاق .ىذلا نايكتالا  ةكرتوب .ةةكم :.لحألا واذ نبأ ”ةلاعو
 هباتك هيف فلأو . عّرش دقف «نسحتسا نم :لاقو .هركنأ لب يعلو

 در امك ءةطبضنم ةلع هل سايقب الإ لمعي ملو «ناسحتسالا لاطبإ»
 لاطأو ةنيدملا لهأ لمعب جاجتحالا ركنأو ءاآضيأ ةلسرملا حلاصملا
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 لمعب وه لدتسا دقو .ةيكلاملا هيلع هذر امب هدض جاجتحالل (مألا) يف

 . (مألا» يفو «يذمرتلا عماج» يف كلذ ىلع فقت «ةكم لهأ

 . ةرهشلا مدع ىوعدب نئنسلا نم ريثكل مهكرت ةيفنحلا ىلع ركنأ امك

 ,دهتجملل ةعقاولا تعفر اذإ :ًاضيأ ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاقو

 نإف .داحالا رابخأ ىلع اهضرع ءدجي مل نإف «نآرقلا ٌّصَن ىلع اهضرعيلف

 نع ثححب ءأرهاظ دجو نإف «نآرقلا رهاظ ىلع اهضرع ءدجي مل
 مل نإف هب مكح ءاصصَخُم دجي مل نإف .«سايق وأ رت نمصحتلا

 ًاعامجإ اهيف دجو نإف «بهاذملا يف رظن نس وأ نآرق نم ظفل ىلع عَ

 يف سيلو [يناسملتلا نبا] . سايقلا يف ضاخ ًاعامجإ دجي مل نإو هعبتا

 .مدقم وهو عامجإلا هريخأت الإ بقعتم همالك

 عمجي هبو «درفملا ربخلا نم ريكا عامجإلاو : «مألا» يف هلوق مدقتو

 رهاظ ىلع مدقم هدنع دحاولا ربخ صن نأ ملعت ريخألا اذهبو «هيمالك نيب

 دعب الإ ,ماعلاب لمعي ال نأو .«كلامل مدقت ام فالخ همومع وهو «نآرقلا

 «ّصْن مدع ةرورضل الإ «هب لمعي ال سايقلا نأو . صصخُملا نع ثحبلا

 . ةلعلا نع هعم ثحبي ال صّنلا نأ لوألا همالك نم ٌمِلُع امك رهاظ وأ

 ةنسو هللا باتك ٌةجُحلا : يعفاشلا لاق :«نيعقوملا مالعإ) يف لاقو

 .ةمألا قافتاو .هلوسر

 باتكلا :ىلوألا :تاقبط ملعلاو :كلام عم هفالتخا باتك يف لاقو

 نأ. : ةثلاثلا د: ةنّس ةلو:-تاتك هيف: نيل هيف .عامجإلا :ةيناثلاو «ةنّسلاو

 فالتخا :ةعبارلا .ةباحصلا نم ٌفلاخُم هل ملعُي الف «يباحصلا لوقي

 عامجإلا ىلع ةنّسلاو باتكلا يف رظنلا مدقف .سايقلا :ةسماخلا «ةباحصلا

 ءةنس الو باتك هيف ملعُي مل اميف «ءعامجإلا ىلإ راصُي امنإ هنأ ربخأ مث

 . هنم ىهتنا قحلا وه اذهو

 دنع عامجإلا ىلع ةحيحصلا ةنّسلاو لب .نآرقلا مدقي هنأ هل بسُنف

 .ًاضيأ ةلبانحلا بهذم اذهو «ضراعتلا

 دنع امهيلع ٌمدقم عامجإلا نأ «عماوجلا عمج» نم رهظي يذلاو

 هلوق رهاظ يعفاشلاو ةلبانحلا هيلإ بهذ امل لديو .«قافتاب ضراعتلا
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 ةيآلا «بازحألا]  ْاَيْمَآ لور ُهَللا ىصَق اَذِإ َةَمْؤُم الو ِنِمْوَمْل نك امو ## : ىلاعت
 .[”؟

 نعي أولوقي نأ هبي كسل .ولوسرو هلأ لإ أعد ادإ نوما لو نك اَمَّنِإ ل : هلوقو
 0١[. ةيالا ءرونلا] «انعطأو

 .«تارجحلا] 6 ءيلوسرو هلأ يدي نيب أومِدَمت ال أونما نذل اهياتي » : ىلاعت هلوقو

 ١[. ةيالا

 .فارعألا] 4 ةأيلؤأ هنود نم أومتَحاَلَو كيد نم تلإ َلِزْنَأ امأوُعِمَتأ » :هلوقو
 .[7 ةيالا

 . كلذ ريغ ىلإ 4١[ ةيآلا ءفسوي] 4 هني الإ مْكَحْلا نِإ :  هلوقو
 عم هفالتخا باتك يف يعفاشلا لاق :«لخدملا» يف يقهيبلا لاقو

 . عوطقم هعمس نم ىلع رذعلاف « نيدوجوم ةيكبلاو باتكلا ناك ام : كلام

 .مهنم دحاو وأ «ةباحصلا لاوقأ ىلإ انرص .كلذ نكي مل نإف هنايتإب الإ
 انرص اذإ مهنع هللا يضر نامثعو ءرمعو ءركب يبأ ةمئألا لوق ناك مث
 ىلع لدت فالتخالا يف ةلالد دجن مل اذإ كلذو ءانيلإ ٌبحأ ديلقتلا ىلإ
 .ةنِّسلاو باتكلا نم فالتخالا برقأ

 هل هيف مهنم هريغ نع ظفحي ال لوقلا مهنم دحاولا لاق اذإ ١ :ًاضيأ لاقو
 الو «ةنُّس الو ًاباتك دجأ مل اذإ هلوق عابتا ىلإ ترص .فالخ الو ةقفاوم
 رظنا . سايق هعم لجو وأ .همكحب هل مكحُي هانعم يف ًائيش الو ءًاعامجإ

 .(«نيعقوملا مالعإ)»

 هقفلا لوصا ملعل ىعفاشلا ٌراكتبا / 1

 هقطنمو هقفلا ةفسلفك وه ىذلا

 نيئّدحَملا نم اولحر نيذلا نأ ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا دجو امل
 بضصو نباو ءدمحأو « قاحسإك راطقألا نم اهوعمجو هيكل اوصقتساو

 نأ لعب «فالألا تائمب نك وبثك عىش اهنم مهيدل عمتجا .مهئارظنو
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 فلألا الإ اهنم هل عمتجي ال «مهئارظنو ةنييع نباو «كلام ةقبط تناك

 نئس ىلع مهراصتقال .«فولألا تارشع وأ ةرشع ىلإ «فالالا ةعبرألاو

 ركتباف «ةريثكلا ةنّسلا كلت رهاوظ نيب ضراعتلاو براضتلا عقوف ءمهدلب
 ءاهل دهتجملا لامعتسا ةيفيك نييبتو قيفوتلاو عمجلل ةقيرط يعفاشلا
 هبهذم صيلخت هنكميل ءزيزعلا باتكلا نمو اهنم طابنتسالا نيناوقو

 «لوصألا ملع :تيمس ىتلا دعاوقلا ىهو «نيتم ساسأ ىلع هسيسأتو

 جازتماو «برعلا ناسل يف ليخدلا لود مننا اوت مايقلا هيلع بجوأو

 كلذ ببسب ةعيرشلا دصاقم مهف نع كرادملا فعضو «.مجاعألا ةغلب ةغللا

 ءاهديهمتو ناسللا مولع نيودت نم هلبق عقو ناك ام كلذ هل لهسو

 ثيداحألا نيب عمجت دعاوق عضو نم نكمت كلذبف «فرصلاو وحنلاك
 . ضراعتلا اهرهاظ يتلا

 هتفرعمو «ناسللا مولع يف ةراهملا نم بناج ىلع هسفن يعفاشلا ناكو

 ةغالب لضف نم هيتوأ ام عم «ماعلاو صاخلا كلذ هل فرعي «نآرقلا ةغالبب

 نمو «هبتكو غيلبلا هرعش كلذل دهشي امك ءريمضلا يف حجلتخَي امع ريبعتلا

 : هلوق هرعش
 لوألا .نياف اذا نكت تدك اذإ .ةكعاومل مودنقال ةعالوملا نإ

 لزعت ل اهتنإف تلوسمم اذإف. ”اعتانض: ليمجتلا ركذلا قم لعجات

 : هلوقو

 قلغُم باب لك حتفي ٌدجلاو عساش رمأ لك يندُي ٌدجلا

 ققحف هيدي يف رمثأف ًادوع ىوح ًادودجم نأب تعمس اذإف

 قديس ضان ةيرشل ءام: .نتآ اهورخكف نأ, قيس "اذإو

 قيض شيعب ىلبي ةمه وذ ؤرسا ةَهلاي هللا قدخ قحاو

 :قدص دقو هلوقو

 ديبل نم رعشأ مويلا تنكل يرزُي ءاملعلاب رعشلا الولو

 .هتراهمو هتحاصفب رابكلا بابلأ :؛ سذتجي ىلاعت هللا همححر يعفاشلا ناك

 انوكي نأ .يدهم نب نمحرلادبعو .ءدمحأ مامإلا بذتجا لجرب كيهانو

 ضل



 امهب نيعتسم ءامهنف يف امهيلإ جاتحم هنأ لاح يف هنع اذخأيو هذيمالت نم

 .هقفلاو ايتفلا نم هيناعيام ىلع

 ملعل عضاو لوأ هنأ ىلع عامجإلا :ىلاعت هللا همحر يطويسلا لاق

 يف كلام ناكو .فيلأتلاب هدرفأو هيف ملكت نم لوأ وه ذإ .لوصألا
 ىبأك هرصع لهأ نم هريغ كلذكو .هذعاوق ضعب ىلإ قانا (أطوملا»

 عابط يف ةزوكرملا مولعلا نم وه دإ «نسحلا نب دمحمو « فسوي

 هيف يعفاشلا َنْوَد دقو .مهتارواحم يف مهتالامعتسا نم ذوخأم «برعلا
 .ةروهشملا هتلاسر

 .يهاونلاو رماوألا ىلع اهيف ملكت :«ةمدقملا» يف نودلخ نبا لاق
 ىهو .سايقلا نم ةصوصنملا ةلعلا مكحو «خسنلاو «ربخلاو .نايبلاو

 .اهريغ هلو ٌفّئِصام نسحأو فلأ ام َعَدْبَأ نم ةلاسر

 قيرط هدعاوقب برقو ءركشتف هل ركذت ةمدخ هقفلا يعفاشلا مدخ اذهبو
 باتكلا رحب يف اهب ىدتهي ًارانم لوصألا دعاوق لعجو هديري نمل داهتجالا

 .اريخ هيزاجي هللاو «ةداجلا ىلع جورخلاو للزلا نم اهعم نمؤي ةنّسلاو

 عم طابنتسالا نم هل عضو امل لوصألا اولمعتسي مل نيرخأتملا نأ الإ
 دجتف «قحلل طمغو لادج ةلآ هولمعتسا لب ءهب لمعيل قحلا حاضيإ

 نإ :لاقف «هيلع در همصخ هب لدتسا ام اذإف «ماعلاب هسفنل لدتسي لجرلا

 ماع لك نإو .«.صصخملا نع ثحبلا لبق هب لمعي ال هنإو ةينظ هتلالد

 در همصخ هب لدتسا ام أذإف صاخلاب ل دكس هدجتو «١ صيصختلا هلخد

 ةالصلا هيلع هلعفب لدتسي هدجتو ءاهل مومع ال نيع ةيضق هنأب هيلع

 امو «ةيصوصخ هنأ لمتحي :هل لاق همصخ هب لدتسا ام اذإف «مالسلاو

 .لالدتسالا هب طقس لامتحالا هلخد

 دحاو لك لصوتيل ضعبب اهضعب اوضراعو .دعاوقلا نم اورثكأ اذكهو

 . ممألا يف هللا ةْنُس .ملعلا
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 ميهاربإ نب دلخم نب ميهاربإ نب قاحسإ مامإلا :رشع ثلاثلا

 يزورملا يلظنحلا يميمتلا رطم نبا

 وأ ءايلا حتفو ءاهلا مضب) هيوهار نباب بقلملا بوقعي وبأ وأ دمحم وبأ

 مالعأو نيدلا ةمئأ دحأ لب ءاهملاعو روباسين ليزن .(واولاو ءاهلا حتف

 .ثيدحلاو هقفلاو ىوقتلا نيب عماجلا «نينمؤملا ةادهو «نيملسملا

 ] .دهزلاو عرولاو قدصلاو ظفحلاو

 «ةيلع نباو «ناميلس نب رمتعمو ؛«يدرواردلاو «ةنييع نبا :نع ىور

 .ناسارخو قارعلاو ماشلاو زاجحلاب قلخو «هنارقأ نم نيعم نباو ءدمحأو

 ,يئاسنلاو «يذمرتلاو «دواد وبأو ءملسمو «يراخبلا :هنع ىورو

 نب ىيحي مهنم «ريثك قلخ هنع ىورو ؛هجام نبا الإ اعيمج هل اوجرخأو

 ىيحي نب دمحمو ؛نيعم نباو «لبنح نب دمحأو ءهخويش نم مدآ
 . جارسلا سابعلا وبأ توم مهرخآ ءريثك قلخو «يلهذلا

 قاحسإل ملعأ ال :دمحأ مامإلا هيف لاق ءًاريثك هيلع ءالضفلا ىنثأو

 «نينمؤملا ريمأ كثدح اذإو «نيملسملا ةمئأ نم اندنع قاحسإ «ًاريظن

 .هب كسمتف

 قارعلاب هل فرعأ ال :لاقو .هلثم ناسارخ ىلإ رسجلا ربعي مل :لاقو

 .ًاريظن

 يف نينمؤملا ريمأ وه :«هتمدقم» نم لوألا لصفلا يف رجح نبا لاقو

 نم هتمجرت يف اهرظنا «لئاسم يف يعفاشلا عم رظانتو «ثيدحلاو هقفلا

 .(«تاقبطلا»

 اهأرق مث «ءثيدح فلأ رشع دحأ هظفح نم انيلع ىلمأ :فافخلا لاق

 . صقن الو داز امف «باتك يف

 . هظفح نم هلك دنسملا ىلمأ :بلاط يبأ نب ميهاربإ لاقو

 عبس نع نيتئمو نيثالثو نامث ةنس روباسينب يفوت :يراخبلا لاق
 . ةئسس نيعبسو

 م
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 .يدهم نباو «ةنيبع نبا نع ىور «نيدهتجملا ةمثألا دحأ «هيقفلا

 يف هل جرخأو ,«حيحصلا» جراخ ملسم مامإلا هنعو «عيكوو «يعفاشلاو

 .هجام نباو «دواد وأ هل جرخأ امك .ةطساوب (حيحصلا)

 :داكلاوب ديف وين انو هته وجا : (ولعلا» باتك يف يبهذلا لاقو

 نيسمخ ذنم هنكلاب هف رعأ «يروثلا '''خالسم يف اندنع وه :ليمحأ لاق

 .ةداهش اذهب ىفكو «ةنس

 ًاريخو .ًالضفو ًاعروو ءًاملعو ًاهقف ايندلا ةمثأ دحأ ناك :نابح نبا لاق

 .اهينلاخب عمق ةاهتح ؟بالوردو نكنلا لع عرفو 4 تكلا" كلاتع نين
 دادغب يعفاشلا مدق ىتح .يأرلاب هقفتي ًالوأ ناك :بيطخلا لاق

 . ثيدحلا ىلإ يأرلا نع عجرو ءهيلإ فلتخاف
 .ءرظنلا نسحو «يوري اميف ةقث ناك :ىلاعت هللا همحر ربلادبع نبا لاقو

 .ءاهقفلا ةمئأ دحأ هودع دقو ءروهمجلا هيف فلاخ ًاذوذش هل نأ الإ

 يف لب .ثيدحلا يف ًاذوذش ينعي ال : ىلاعت هللا همحر يكبسلا لاق

 ىرجم راج وه ؛هوُدع دقو :هلوقو ءاهيف برغأ يتلا هقفلا لئاسم
 نإو «ءداهتجالا هيلع ساعي ال ثيحب هنأو «هيف ْذشش اميف هنع راذتعالا

 .ءاهقفلا ةمئأ دحأ هنإف «هيف برغأ

 .ةكرتلا يف نيَّدلا ىلع ةيصولا ميدقتب هلوق ؛هذوذش ةلمج نمو

 ةروس] 4و آبي صوب َةَّيِصَو دعب ني # :ىلاعت لاق نآرقلا يف اهميدقتل
 ١١[. ةيآلا .ءاسنلا

 ىلإ تافتلا ريغ نم ةيالا رهاظ عم ًافوقو ةمئألا رئاس كلذ يف فلاخو
 . ىرخأ لئاسم «ةيكبسلا تاقبطلا» ىف هل ركذو «ىنعملا

 )١( هتقيرطو هيدهو هتمس ىف يأ .
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 نم هتداع ىلع يكبسلا هذع دقو نيتئمو نيعب ءرأ ةنس دادغبب يفوت

 تان ديكو ناك هلأ ءدحاو ريغ هب حرص يذلاو «يعفاشلل نيدلقملا

 بهذم هل ناك دقف ةةلفملل كلفتلا هل 4 ل يا

 .(كرادملا» يف لاق امك عابتأو نودم

 اوعطقناو «مهتدم تلاط الو ءاورثكي مل هباحصأ نإ :«جابيدلا» يف لاق

 . ةئم ثالث دعب

 يدادغبلا يزورملا ينابيشلا يناندعلا

 زريملاو «ةداهزلاو عرولا ةياغب هنامز يف درفنملا ليلجلا ريهشلا 0

 . اهتاتش حجو ءاهنع فذلاَو «ةيوبنلا ةنّسلا ظفحب هنارقأ ىلع

 اهرهشأ و :ةردكلا بنك هيا يعن ةويرللا :ةليمالت كلذ ىلع كدي

 كة سهلا)

 «نميلاو ءماشلاو ءةنيدملاو :ةكمو ءةرصبلاو «ةفوكلا .ىلإ لخر

 .ديمحلادبع نب ريرجو «دعس نب ميهاربإو «ميشه :نع ىورو «ةريزجلاو
 ديلولاو «ةيلع نباو «قازرلادبعو ةدئاز يبأ نب ىيحيو ء«ديبع نب ورمعو

 قئالخو ةنييع نباو «ناطقلاو «ءيدهم نباو عيكوو «ملسم نبا

 يفو ««مرحي امو ءاسنلا نم لحي ام باب» يف يراخبلا :هنع ىورو
 ىلوألا هتلحر يف يراخبلا نأل «هنع رثكي مل هنأكو «ةطساوب «يزاغملا»

 عطق دمحأ ناك «ةريخألا يفو ءمهب هنع ىنغتساف ءهخايشأ يقل

 .هلود نمف «هنع رثكأو ,ينيدملا نبا هنارقأ نع ىورف « ثيدحتلا

 وسو .ملسمو «.هللادبعو ءحلاص :ناظفاحلا ناديسلا هادلو :هنع ىورو

 ءرماع نب دوسألاو « يدهم نباو ؛يعفاشلا : هنع ىور لب .مهريغو دواد

 وبأو «هنارقأ نم ينيدملا نباو «نيعم نباو .هخويش نم رماع نب ديزيو
 مرا «ةعرز

 .ثيدح فلأ فلأ 0 ناك هنإ :ىلاعت هللا همحر ةعرز وبأ لاق

 :الدعوب المع رقع ىتثآ هقئاكلا قاما موز.كمحلا بنك :تررح لاق
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 . بلق رهظ نع هظفحي كلذ لكو
 .عيكو بتك نم تئش باتك يأ ذخ :يبأ يل لاق :هدلو هللادبع لاق

 دانسإلا نع وأ «دانسإلا نع كربخأ ىتح مالكلا نع ينلأست نأ تئش نإف
 .مالكلا نع كربخأ ىتح

 نيرشع ةنس ناضمر ىف نحتماو ةئمو نيتسو عبرأ ةدرم كوخ نلو

 . هللا همحر نيتئمو نيعبرأو ىدحإ ةنس دادغبب يفوتو نيتئمو

 يبأ :نيلجرب مالسإلا زعأ هللا نإ :ىلاعت هللا همحر ينيدملا نبا لاق
 كافكو .ةنحملا موي هللا همحر لبنح نباو «ةدرلا مويا هنع هللا يضر ركب
 . ًالدع ًادهاش ينيدملا نباب

 نم ةعبرأ هتلوادت دق «ءايبنألا ماقم دمحأ ماق :يفاحلا رشب لاقو

 .نومأملا :هبرب مصتعم وهو «ىرخأ ءارسلابو «ةرات ءارضلاب ءافلخلا

 امف «باهرإلاو ةفاخإلاب مهضعبو «سبحلاو برضلاب قئاولاو «مصتعملاو
 بازحأ نم ميظع بزح ميعز راص كلذبو «كلذ نم ءيشل هنيد كرت
 مل هعفر اذإو ءعفتري مل ءدمحأ هعضو اذإ ملاعلا نإ ىتح ؛مالسإلا
 اذإو ءهتزانج ىتح اودهشي ملو ٌذبُن ءسئب :دحاو يف لاق اذإو ءطحني
 دعت ويت ام «معن : ملاع يف لاق

 نكر امف ايندلا طسبو «ميظعتلاو ميركتلاب لكوتملا مايأ يف نحتما مث
 لوقلل ةميظع ةنحم نحتما هنأ كلذو :؛ىلوألا هتلاح نع لقتنا الو اهيلإ

 «بستحم تباث باذعلا يف وهو ءارهش نيرشعو ةينامث نآرقلا قلخب
 . نيملسملا نعو هلع عارفألا ىف ايس هتاث ناكو

 هللاو «ءبرضلل كومدق ءالؤه ىذاتسأ اي لاق ًاموي يزورملا هءاج

 .رظناو جرخا «يزورم اي :لاقف 4 مكَسفنأ اولْمَفَن الو # :لوقي
 ٌاريثك ًاقلخ تيأرف «ةفيلخلا راد ةبحر ىف ترظنو تجرخف :لاق

 رظنن :اولاقف ؟نولمعت ءيش يأ :تلقف :مهيديأ يف مالقألاو فحصلاو
 «يزورم اي :لاقف .هربخأو دمحأ ىلإ عجرف :هبتكنف «دمحأ لوقي ام

 .مهلضأ الو تومأ ليلك ههالؤم لص

 داؤد يبأ نبا رظان دقو .هللا يف هسفن هيلع تناه لجر :يزورملا لاق
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 ءاملع قع هلع كلتا ةيمد مهدكات .ةنجحللا منقل. كودوتف : نتا ' وشو
 . هللا همحر َةنّسلا

 ةراشإب اهنإف «ةينيد اهنم رثكأ ةيسايس تناك ءرهظي اميف هتنحم نأ ىلع

 ةثالثلا ءافلخلا دنع ةماتلا ةوظحلا هلو ًايضاق ناك يذلا داؤد ا نبا نم

 نع هلزعو ءهدلو ىلعو هيلع بضعغو لكوتملا مايأ تناك املف لوألا

 سَ نبا ةمجرت ةعجارمبو :ةفحلا نع جرفأ هلام رداصو ملاظملاو ءاضقلا

 .هانلق ام كل رهظي (هريعو ناكلخ نبا ىف داؤد

 بئاصملا عاقيإو هرصنو ةنّشيلا لهأ بهذم رشن لكوتملا ىلوت دقو

 . ةئّسلا لهأب هفلس عقوأ امم رثكأ «ةلزتعملاب

 ةيعفاشلا نإ ىتح ءهيلع هقفت هنأل .يعفاشلا أدبم نم - هؤدبم

 يعفاشلل هتبسن نأو «لقتسم بهذم هنأ ؟ق قحلا :نكلو اكن ارد

 بهذم عم فلأ فسوي يبأ بهذم نأ ريغ 0

 هلاق ءالقتسم هبهذم َفلأ دقف ءدمحأ فالخب اجزتماف «ةفينح ىبأ

 . يولهدلا

 :لوصأ ةسمخ ىلع ةينبم دمحأ ىواتف :«نيعقوملا مالعإ» يف لاق

 ىتفأ ءهدجو اذإف .عوفرملا ثيدحلاو نآرقلا ءصوصنلا :اهدحأ

 مل اذهلو «ناك نم ًآنئاك هفلاخ نم الو .هفلاخ ام ىلإ تفتلي الو هبجومب

 ةلثمأ قاسو «سيق تنب ةمطاف ثيدحل ةتوتبملا ىف رمع فالخ ىلإ تفتلي

 :حيحصلا ثيدحلا ىلع مدقي نكي ملو ءادج ريثك اذهو :لاق .كلذ نم
 فلاخملاب هملع مدع الو «يباحص لوق الو «ًاسايق الو ًايأر الو ًالمع

 «حيحصلا ثيدحلا ىلع هنومدقيو ءاعامجإ سانلا نم ريثك هيمسي يذلا

 ثيدحلا ىلع هميدقت ْعَسُي ملو «عامجإلا اذه ىعدا نم دمحأ َبذك لقو

 «فالخ هيف ملعي الام :هظفلو ةديدجلا هتلاسر يف يعفاشلا اذكو ءحيحصلا

 .ًاعامجإ سيلف

5: 



 «ثيدحلا ةمئأ رئاسو دمحأ دنع لجأ هلي هللا لوسر صوصنو :لاق

 غاس ولو «فلاخملاب ملعلا مدع هنومضم عامجإ مهوت اهيلع اومدقي نأ نم
 هلهج مدقي نأ ءآفالخ ملعي مل نم لكل غاسو .صوصنلا تلطعتل

 . صوصنلا ىلع فلاخملاب
 اهل فرعي ال ىوتف مهدحأل دجو اذإف «ةباحصلا ىواتف :يناثلا لصألا

 الو ,ءعامجإ كلذ نإ :لقي ملو ءاهريغ ىلإ اهدعي مل اهيف مهنم ًافلاخم
 .ًاسايق الو ايأر الو ًالمع اذه ىلع مدقي

 ىلإ اهبرقأ مهلاوقأ نم ريخت «ةباحصلا تفلتخا اذإ :ثلاثلا لصألا
 دحأ ةقفاوم هل نيبتي مل نإف .مهلاوقأ نع جرخي ملو ةنّسلاو باتكلا
 لوق مدقي دق هنأ هنع يتأيو «ءلوقب مزجي ملو فالخلا ىكح لاوقألا
 . لسرملا ثيدحلا ىلع يباحصلا

 يف نكي مل اذإ فيعضلا ثيدحلاو «لسرملاب ذخألا :عبارلا لصألا

 هدنع دارملا سيلو «سايقلا ىلع هحجر يذلا وهو ءهعفدي ءيش بابلا
 غوسي ال ثيحب «مهتم هتياور يفام الو ءركتملا لوز لظانلا تتفضل
 ملو «نسحلا ماسقأ نم ٌمسقو «حيحصلا ميسق هدنع وه لب ءهيلإ باهذلا

 حيحص ىلإ لب ءفيعضو ؛نسحو «حيحص ىلإ ثيدحلا مسقُي نكي
 .هعفدي ًارثأ بابلا يف دجي مل اذإف ب هدنع فيعضللو .2.فيعضو

 ف يلوا هدنع هب لمعلا ناك .هفالخ ىلع ًاعامجإ الو «بحاص لوق الو

 «ةلمجلا ىف لصألا اذه ىلع هقفاوم وهو الإ ةمئألا نم دحأ الو «سايقلا
 .ىلاعت هللا مهمحر كلامو ةفينح يبأو يعفاشلا مالك نم ةلثمأ برض مث

 مل اذإ ثيحب «ةرورضلل لمعتسم هدنع وهو سايقلا :سماخلا لصألا
 .هب لاق ءًافيعض الو ًالسرم الو «يباحصلا لوق الو ءًاثيدح دجي

 اذإ فقوتيو ءاهرادم اهيلعو ءهيواتف نم ةسمخلا لوصألا هذهف
 رثأ اهيف سيل ةلأسم يف ىوتفلل عنملاو ه هركلا ديدش ناكو «ةلدألا تضراعت

 مهيلع لديو «كلام باحصأو ثيدحلا ءاهقف ءاتفإ 0 «ةيفاسلا» هرغ
 .هنم هأ «؛ثيدحلا نع ضرعي نم ءاتفإ نم عنتميو

 يذلا عئارذلا ّذَس هلوصأ نم لب «ركذ اميف ةروصحم دمحأ لوصأ تسيلو
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 اد ا ل اس ل ل ل تلو

 . هرظناف كايلد نيعس رو ةعستب هل لدتسااو هل راصتنالا يف لاطأو «كثلاغلا

 . مثأملا 2 عقوي ملو ,مراحملا نم صلخ ام الإ .ليح لا لاطبإ : هلوصأ نمو

 فلخ نب ىلع نب دواد ناميلس وبأ مامإلا : : رشع سداسلا

 رادلا يدادغبلا لصألا يناهبصألا

 .هب هكسمتل ةنِّسلاو باتكلا رهاظ ىلإ ةبسن (يرهاظلا دوادب) روهشملا

 .ًادهاز ًاكسان ًاعرو ناك «مهتادهو نيملسملا ةمئأ دحأ

 ر هيلإ تهتنا ءامهريغو روث يبأو .هيوهار نب قاحسإ :نع ىور

 30 و ا ام : ليق ءهتقو يف دادغبب ملعلا

 دواد نكل .ثيدحلا ترتقي كدا ب يصر "يات ر علا دورا

 ءةنّسلاو باتكلا تامومع يف نإ :ًالئاق سايقلا ىفنو رهاظلا عابتا جهن
 أصن دجن مل امو ءامهريغو ةمرحو دا نع يال ع 2 نا

 00 .ًارهاظ وأ همكح ىلع

 يف داهتجالاو ني زوجي مل هنإ :*'«للملا» يف يناتسرهشلا لاق
 نأ عنمو ءطقف عامجإلاو ةنسلاَو باتكلا يه لوطا نإ :ًالئاق ماكحألا

 ارنا نيللي | شاق قفل: لاق ودع ومالا نم كاما نايف نك

 «مهدكي نمت ةباصعلا لمع ةيلع.نسقناادو «قلخلا فلنا "كلان
 هيلع ركنا ون قيدتملا هع تريل: ةغاي هفدع ان[: 1:6املعلا ىف لاق ندع
 :ناكنإ كشأ يضاقلا ليعامسإ

 مهفالخو ءًانزو ةيرهاظلل نوميقي ال نيققحملا نإ : نيمرحلا مامإ لاقو

 نم هلاثمأو موت نبا يله يدع هلمحمو : يكبسلا 5 لاق يي

 نإ .:ةريغ وأ نيمرحلا مامإ لوقي نأ هللا ذاعمف ءدواد امأو « سايقلا ةاَمْث

 دادس نم هل «نيدلاو ملعلا لابج نم ًالبج ناك دقلف «ربتعُي ال هفالخ

 هبتك تنود دقو «هعقو مظعي ام «ةريصبلا رونو ملعلا ةعسو رظنلاو يأرلا
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 لا تر

 نيعوبتملا ةمئألا نم «هتاقبط» يف يزاريشلا قاحسإ وبأ خيشلا هركذو
 دالب يف اميس ال «ريثكب هدعبو نيمرحلا مامإ نمز يف ًاروهشم ناك دقو
 ىنعي برغملا دالب يفو «قارعلا ةيحان ىلإ اهالاو امو زاريش سراف
 رع :بلعث هيف لاق ىتح ملاعلا ءالقع نم دواد ناك .سلدنألا
 .نذإ ريغ نم نذألا لخد ام مالكلا ريخ :همالك نمو ءهملع

 «ناضمر يف نيتئمو نيعبس ةنس دادغبب يفوتو «نيتئم ةنس ةفوكلاب دلو

 لصوو «ةيرهاظلا :مهل لاقي ءاهالاو امو زاريشو دادغب يف عابتأ هل ناكو

 .ةئم سمخلا دعب اوضرقنا مث ؛ «سلدنألا ىلإ هبهذم

 2 4 وَ
 ةيرهاظلا بهذم لوصا

 عرضا يل ذ اهميدقتو ةنّملاو نآرقلا تايآ رهاوظب كسمتلا وه مهؤدبم

 مهلصأو ماسلا عيرشت عقو اهلجأل يتلا يناعملاو حلاصملا ةاعارم ىلع

 0 ل نإف . ةقب ةقباسلا لري لا

 نعل اورظن لب .رهاوظلا ىلع اودمجي ملو .يناعملا ةاعارمو .عيرشتلا

 تفلتخا نإو «يناعملا كلت لئاسو عرشلا ظافلأ نأ اوأرو دصاقملا

 .دحاولا ربخ ىلع سايقلا ٌمَدَقُي نم مهنم نإ ىتح .«كلذ يف مهبتارم
 نيبو مهتيبا تدتشا د 0 الإ .انيمج 0 ينس ناكق

 0 .ةيرصعلا تاق ردلا ىلإ برقأ سايقلا لهأ بهذم 1 كش
 سومانل فلاخيم هنإف .ةيرهاظلا بهذم فاللخمب «لاحلاو ناكملاو نامزلا

 ةماعلا حلاصملل رظنلا ىلع ينبملا يرشبلا عامتجالاو ناكملاو نارمعلا

 حور قئاقحو ءاهلجأل ةعيرشلا تعرش يتلا ملا رابتعا نع دعابتم

 : اهديضن :لويضالا ةلاسر يف هيلع صن ام ؛يرهاظلا دواد 00 نمو

 5 ا/



 الو :لاق مث «ءزوجي ال ناسحتسالاب لوقلاو ء«بجي ال سايقلاب مكحلا

 نأ الإ ءهبشي ال هنأل مرح ام ريغ مرحُم مرحيف دك يبنلا مرحي نأ زوجي

 ةطنحلا تمرح :لوقي نأ لثم .ميرحتلا عقو اهلجأ نم ه6 ياعاسلوب

 .دوسأ هنأل اذه لتقاو امد هيف نأل بوثلا اذه لسغاو ةليكم ينل

 مل امو هيلع فقو ام وه هلجأ نم مكحلا بجوأ يذلا نأ اذهب مهْفُي

 يف لخاد هةنع تركسمف كلذ واكس اه رم رح

 .؟تافصلا) يف هنفي عا . هنع يفع ام باب

 ا ؛ سايقلا نم ُمُلَسُي ال اذه ىلع وهف

 .كلذ لمأتف « زوجي امنإو .هب لمعلا

 ركني ال هنأ ءدلاولا مامإلا خيشلا دنع حص يذلاو :يكبسلا نبا لاق

 ( ةلم ىفخلا كي امنإو .نولقان هكيع هراكنإ لقن نلإو .ىلجلا سايقلا

 . مزح نبا مهميعز هباحصأ نم ةفئاط «يلجلاو يفخلا ًاقلطم سايقلا ركتمو

 ال مهنأ نيمعاز « ينظ هنأل ءدحاولا ربحب لمعلا مدع مهلوصأ نمو

 لئالدلاب اولمعف «ةمألا نم روهمجلا مهفلاخ دقو ء«ىنظ ليلدب نولمعي

 ديزي نب ريرج نب دمحم رفعج وبأ مامإلا : رشع عباسلا

 يلُمآلا مث يربطلا بلاغ نب ريثك نبا

 «هتلالج ىلع ةميزخ نبا مامإلا َّنِإ ىتح ءآنيدو املع ايندلا ةمئأ دحأ
 ًادحأ ملعأ ام :هيف لاقو ءهلضفو هتفرعمل هيأرل عجريو هلوقب مكحي ناك

 .ريرج نب دمحم نم ملعأ ؛ ضرألا ميدأ ىلع

 ناك ريغ هم ةكراتي ملاك مراعلا نب نم عمجو :يدادغبلا بيطخلا لاق

 ًاملاع .هماكحأب اهيقف «هيناعمب ًاريصب «تاءارقلاب ًافراع هللا ساتكل ًاظفاح

 لاوقأو خوسنملاو خسانلابو ءاهميقسو اهحيحصو اهماكحأو ةنّشلاب
 .هلثم فلؤي مل يذلا ريبكلا هريسفت كلذل لدي ءمهدعب نمو ةباحصلا
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 .ريظنلا ميدعلا هخيرات كلذل لدي «مهلاوحأو مهريسبو سانلا مايأب ًافراع

 نم راصو «خويشلا لب «نارقألا قاف ىتح ملعلا بلط يف دالبلا فاط
 نباك نيريثك سانأ نم عمس ءماتلا دهزلا عم خوسرلاو ةفرعملا لهأ مالعأ

 سنويكو «كلام باحصأ نم «كرادملا» ىف هركذ كلذلف .ءبهشأو بهو
 يف هدع اذلو «يعفاشلا نعو «ةنييع نبا نم عمس يذلا ىلعألادبع نبا
 لتاقم يبأ نع نييقارعلا هقف ذخأ هنأ امك «ةيعفاشلا نم «ةيكبسلا تاقبطلا»

 . يرلاب
 امك ةئم عبرألا دعب اوعطقنا عابتأ هل ناكو «قلطم دهتجم هنأ قيقحتلاو

 زيزعلادبع نب ىلع هبهذم ىلع نيهقفتملا هباحصأ نمو .«جابيدلا» ئف

 دمحم ركب وبأو ««يرهاظلا سلغملا نبا ىلع درلا» باتك فلؤم يبالودلا

 مجنملا ىيحي نب دمحأ نسحلا وبأو .جلثلا يبأ نب دمحم نب دمحأ نبا

 يقيقدلا نسحلا وبأو ««يربطلا بهذم ىلإ لخدملا» باتك فلؤم ملكتملا

 ةديدعلا بتكلا فنصم يناورهنلا ءايركز نب ىفاعملا جرفلا وبأو «يناولحلا

 .مهريغو هبهذم ىلع

 ريسافت مذو «نيرسفملا تاقبط ىلع ملكت امدعب «يطويسلا ناقتإ) يفو
 «يربطلا مامإلا ريسفت :تلق ؟هيلإ دشرت ريسفت يأ :تلق نإف :مهضعب
 .هلثم ريسفتلا يف فلْؤُي مل هنأ نوربتعملا ءاملعلا عمجأ يذلا

 نيصلا ىلإ لحر ول :ينييارفسإلا دماح وبأ لاق «ةيدابلا حنملا» يفو

 .ًاريثك نكي مل هليصحت يف
 وهو «هباب يف هلثم فلؤي مل ؛راثالا بيذهت» باتك ثيدحلا نف يف هلو

 ءيش هنم لجو («ءاهقفلا فالتخا» باتك هلو ةناتسالا ةيتكم يف دوجوم

 ةنس ةقفاوم ه١٠١١ ةنس نيلرب يف عبط ةيويدخلا ةبتكملا يف ريسي

 .هللا همحر ةئم ثالثو ةرشع ةنس لاوش رخآ يف يفوت م5

 ناقتإ يف ةرثك فينصّتلا يف بلا بَصَق ًررحأ يربطلا

 عقلا مع عب
 نبا خيرات هب لصو يذلا «ةلصلا» باتك يف يناغرفلا دمحم وبأ ركذ
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 ملحلا غلب نّدل 1 نم هتايح مايأ اوصخل هذيمالت نم اموق"نأ ”:ويبكلا ريرج

 قاروأ اهيلع اومسق مث «ءةنس نينامثو تس نبا وهو يفوت نأ ىلإ

 الإ قولخمل أيهتي ال اذهو «ةقرو ةرشع عبرأ موي لكل راصف ءهتافنصم
 صيخلت يف بجعملا» خيرات يف هلاق .هدييأتو هناحبس يرابلا ةيانعو مركب
 .«برغملا رابخأ

 نيعبرأ موي لك بتكي ةنس نيعبرأ ثكم هنأ :«ةيدابلا حنملا» يفو

 برقي ام هتافنصم ىف َفلخخ دقو .ىبهذلل «ولعلا» باتك ىف هوحنو «ةقرو

 ةيحلحلاةةفئاكرتلا قنغأ هذه.« ةقاوؤو فلا نيسسمتكو ةقرو بلا دي تاللقا نم
 .''"بيقرلاو ىلعملا زاح كلذبف «نيقلاخلا نسحأ هللا كرابتف ءانغلب اميف

 , تنل مومعو ناقت جا عم ةرتكلا ف : هادم غلبي نيمدقتملا نم دحأ نكي ملف

 مظعأ هنإ :لاقي نأ حصيف «نظأ اميف هريغل اذه قفتي ملف ءاذه انتقول

 . مالسإلا يف فلؤم

 ةدعابتم تسيل ةعبرألا ٌبهاذَملا

 .كيلوثاكلا :نم ىراصنلا قرف دعابتك ةدعابّتُم اهنأ جنرفلا ضعب معز
 .ةيروطسنلا :ةيدوهيلا قّرفلا دعابتكو «سكذوثرألاو «تناتستوربلاو

 ىراصنلا قرف نإف «ليلضتلا هب داري نيبم لالض اذهو ءاهوحنو ةيرماسلاو

 ىتح ؛هب يدتقي الو ءيش يف ةينارصنلا نم ُهَدْعَي الو ءاضعب مهضعب ُرمَكُي
 مهنيب تعقو مكو «دوهيلا قرف كلذكو «كاذ ةسينك يف اذه يلصُي ال هنإ
 .ءامد نم تلاسو كراعم نم

 دحاو لك ربتعيو «ضعبب مهضعب يدتقي لب ,ءكلذك تسيلف انبهاذم امأ

 ىلع نيعم ريغ لئاسملا نم ضعب يف ٌءىطْخُم هنأ دقتعي معن ءاملسم هاخأ

 .نيدهتجملا بيوصت مدعب لوقلا

 ُنوَبلا سيلو «لئاسملا لك يف ٍباوَّص ىلع ٌُلكلاف «هب لوقلا ىلع امأ
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 يوناث فالخ وه امنإو «دئاقعلا يف فالخ مهنيب نكي مل ذإ ءاديعب مهنيب
 هيلع ماق امب دحاو لك اهيف ذخأي .داهتجالا لحم يه ىتلا طقف عورفلا يف
 ةمئألا نم دحاو لك ناك كلذلو «تاينظلاب اهتلدأ يف ءافتكالل هدنع ليلدلا
 . رخالا لجي

 «يعفاشلا ذخأو ءهنع كلام ذخأ امك ,ءكلام نع «ةفينح وبأ ذخأ دقف
 نع لبنح نبا ذخأو «يبر نيبو ينيب ةجح هتلعج :هيف لاقو .كلام نع
 ةلج ناك اذكهو ءًانيدو ًاملع مهضعب ىلع مهضعب ىنثأو «يعفاشلا

 لب «عرف عرف لك يف فالخلا مهنيب عقي ملو «ضعب عم مهضعب مهباحصأ
 .هيأر ىلع ةجح ّلكلو «تماق يتلا عورفلا ضعب يف

 .مهعم ةمألا عامجإ هيلع عقو ام اهنمف ؛ةريثك لئاسم يف اوقفتا دقو
 بسنت ال «قافتالا اهيف يتلا لئاسملا كلتو «مهريغ اهيف مهفلاخ ام اهنمو
 هنإ : ضارقلا زاوج وأ «ةاكزلا بوجو وحن يف لاقي الف ءمهنم دحاو ىلإ
 ندعو كلا فاضن الف .كلذ حمي عمسلاف .ًالثم يعفاشلاو كلام بهذم
 هذه ديحوت ناك كلذلو 526 0 امك ءهب صتخا ام الإ ء مهنم

 رمألا ديزي امنإو .ةلكشم لحي الو ءًابعص روصعلا هذه يف بهاذملا
 . ةنتفو ًاديقعت

 . لصألا نم .بابلا اذه ىف هصيخلتو هعمج انل رسيت ام رخآ اذه

 .ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هّللا ىلصو

 هبتكو

 سابع نب يولع نب دمحم ديسلا

 ينسحلا يكلاملا
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 جيرختلا اذه يف ةدمتعملا بتكلا

 .يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ةعبط .«كلام أطوم - ١

 . توريب «ةلاسرلا ةسسؤم ةعبط (بعصم ىبأ ةياور) «كلام أطوم - ؟

 .(دحاو دلجم) .ضايرلا «مالسلا نا «يراخبلا حيحص - *

 . (دحاو دلجم) .ضايرلا «ةيلودلا راكفألا تيب ةعبط «ملسم حيحص - ؛

 .ةمركملا ةكم ءزابلا راد «دواد يبأ ننس - ه

 .ةمركملا ةكم ءزابلا راد «يذمرتلا ننس - 5

 .بلحب ةيمالسإلا تاعوبطملا بتكم «(ىبتجملا) يئاسنلا ننس - ا/

 .ةيملعلا بتكلا راد «يئاسنلل ىربكلا ننسلا - 8

 ] .ركفلا راد ءهجام نبا نئس - 4

 .ةيملعلا بتكلا راد .«يمرادلا ننس - ٠١

 .ةرهاقلا ,.نساحملا راد ,ءينطقرادلا ننس - ١

 .ركفلا راد «يقهيبلل ىربكلا ننسلا - ١

 ١ - يمالسإلا بتكملا «ةميزخ نبا حيحص .

 .ةيملعلا بتكلا راد «نابح نبا حيحص بيترتب ناسحإلا - 4

 .ةيملعلا بتكلا راد «مكاحلل كردتسملا - 6

 .ةمركملا ةكم ءزابلا راد «لبنح نب دمحأ دئنسم - 5

 .ةرونملا ةنيدملا ,مكحلاو مولعلا ةبتكم «(راخزلا رحبلا) رازبلا دنسم - ١١

 .رثوكلا ةبتكم «يناهبصألل ةفينح يبأ دنسم -
 نول" تلا ركل هانحل ادة رتل تارت دعو حن
 .ضايرلا «فراعملا ةبتكم .ءطسوألا يناربطلا مجعم - ٠

 .ركفلا راد ءريغصلا يناربطلا مجعم - ١

 . ركفلا راد .يمثيهلل دئاوزلا عمجم - 5
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  - 7٠ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم «ةبيش يبأ نبال فنصملا .

  - 4يمالسإلا بتكملا «يناعنصلا قازرلادبعل فنصملا .

 © - .توريب «رداص راد ء.دعس نبال ىربكلا تاقبطلا

 .ةمركملا ةكم «زابلا راد .ءيواخسلل ةنسحلا دصاقملا - 5

 . يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ؛ينولجعلل افخلا فشك -

 :ىررخملا نبل واد عربادبع دال ملنلا ناني تاسعا
 . ةيرصعلا ةبتكملا «ةباحصلا ةايح - 4

 . ليجلا راد ءرجح نبا ظفاحلل ةباصإلا -

 .ةيملعلا بتكلا راد ءرجح نبا ظفاحلل يرابلا حتف - ١”

 .ةيملعلا بتكلا راد «يبآلل ملسم حرش - ”١؟

 .ةيملعلا بتكلا راد «يماشلل داشرلاو ىدهلا لبس - ”*“

 . يربطلا مامإلا راد ,يواخسلل (يقارعلا ةيفلأ حرش) ثيغملا حتف -

 وج ع ع ع و
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 سراهفلا

 عوضوملا
 ةمدقم

 يمالسإلا عيرشتلا رداصم

 نآرقلا :الوأ

 نآرقلا لوزن

 نآرقلا ةباتك

 نآرقلا يف خسنلا عوقو

 ةيوبنلا  ةكيسلا» ابنا

 عيرشتلا يق ةلقتسم ةنسلا

 ةنسلاو نآرقلا نم ةسمخلا هقفلا ماكحأ ذخأ

 عوج
 سايقلا
 ؟مالسلاو ةالصلا هيلع هنم سايقلا عقو له

 مالسلاو ةالصلا هيلع هداهتجا ةمكح

 عيرشتلا رارسأو سايقلا لصأ

 ةوبنلا دهع يف هقفلا وهو ءهقفلل لوألا روطلا

 ةصوصنملا ماكحألا ضعب عيرشت خيرات هيفو
 ةالصلا

 نآرقلا ةءارقل دوجسلا

 سمخلا تاولصلا ضرف
 ةالصلا توقو

 ةعمجلا ةالص

 ةحفصلا
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 ةبطخلا

 ناذآلا

 حاكنلا

 لاتقلا

 نزولاو ليكلا يف فيفطتلا ميرحت

 مايضلا
 نيديعلا ةالص

 رطملا ةاكز

 ةيحضتلا

 ةيلاملا ةاكزلا

 ةلبقلا .ليوحت

 قرسألا ءادف

 ثاريملا

 ةدعلاو ةعجرلاو قالطلا

 فوخلا ةالصو رفسلا يف ةالصلا رصق

 انزلا نم مجرلا

 اهريغو يضرألا يف عاطقإلا

 رمقلا فوسخ ةالص

 مميتلا

 فذقلا دح

 ناذئتسالاو باجحلا

 ةرمعلاو جحلا

 ءاقستسالا ةالص
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 ءاليإلا

 ملسلاو حلصلا ماكحأ

 مرحملا ديصلاو ديصلا ءازج

 مالزألاو باصنألاو رسيملاو رمخلا ميرحت

 راهظلا

 ةقباسملا
 فقولا

 ةلباسلا داسفإ ىهو «ةبارحلا دح

 ةاقاسملاو ةعرازملا

01001 
 صاصقلا

 رمخلا عباوم
 ةعتملا حاكن

 ريزعتلاو دودحلا

 روبقلا ةرايز
 ةيعامتجالا بادالا

 ربنملا ذاختا

 ةروعلا رتس

 ةبوتلا
 نعللا

 اهتاريبكتو ةزانجلا ةالص

 سمشلا فوسك ةالص



 ثراول ةيصو ال

 ثلثلاب ةيصولا
 ابرلا ةمرحو تالماعملا باوبأ

 ديصلاو ةاكذلا

 ثاريملا يف ةلالكلا

 يوبنلا رصعلا يف داهتجالا عوقو

 لَم هللا لوسر دهع يف ماكحلاو ةاضقلا

 هلع يبنلا دهع يف نوتفملا

 ا هقفلل يناثلا روطلا

 نيدشارلا ءافلخلا نمز هقفلا

 مهنع هللا يضر ءافلخلا داهتجا نم ةلثمأ

 هنع هللا ىضر قيدصلا ركب وبأ داهتجا

 هنع هللا يضر رمع داهتجا

 كلذ ةلثمأ

 ةيلاملا ميظنت يف هنع هللا يضر رمع لامعأ

 هنع هللأ يضر نامثع داهتجا

 ةهجو هّللأ مرك ىلع داهتجا

 امهنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع مامإلا نب نسحلا مامإلا

 امهنع هللا يضر ىلع نب نيسحل | مامإلا

 ءاتفإلاو هقفلاب نيرهتشملا ةباحصلا نم مالعأ

 امهنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ تنب ةقيدصلا ةشئاع نينمؤملا مأ

 امهنع هللا يضر باطخلا نب رمع تنب ةصفح نينمؤملا مأ

 هنع هللا يضر يراجنلا يجرزخلا يراصنألا كلام نب سنأ

 هنع هللا يضر يسودلا رخص نب نمحرلا دبع ةريره وبأ
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 ١8 امهنع هللا يضر يشرقلا ىمهسلا صاعلا نب ورمع نب هللا دبع

 ١ هنع هللا يضر يجرزخلا يراصنألا بويأ وبأ

 (١ اهنع هللا يضر ةيلالهلا ثراحلا تنب ةنوميم نينمؤملا مأ

 لع هنع هللا يضر يشرقلا يرهزلا صاقو يبأ نب دعس

 ١ هنع هّللا يضر ىيشرقلا يودعلا ديز نب ديعس

 0( هنع هللا يضر يشرقلا يدسألا ماوعلا نب ريبزلا

 ا هنع هللا يضر يشرقلا يميتلا هللا ديبع نب ةحلط

 ١١١ امهنع هللا يضر يجرزخلا يراصنألا ورمع نب هللا دبع نب رباج

 رض هنع هللا يضر ينزاملا ناوزغ نب ةبتع

 0 هنع هللا يضر يشبحلا حابر نب لالب

 انرفر هنع هللا يضر ينهجلا رماع نب ةبقع

 ١١ هنع هللا يضر يجرزخلا يراصنألا ورمع نب ةبقع

 ١م هنع هللا يضر يعازخلا نيصح نب نارمع

 1 0-5 يضر ينزملا راسي نب لقعم

 نو هنع هللا يضر يفقثلا ةدلك نب ثراحلا نب عيفن ةركب وبأ

 نيدشارلا ءافلخلا مايأ ىوتفلاب اورهتشا نيذلا نوعباتلا

 ١م كلذ نم ًابيرقو

 ٠١ ههنع هللا يضر يعخنلا يفوكلا ثراحلا نب حيرش ةيمأ وبأ :مهنم

 7 هنع هللا يضر يفوكلا يعخنلا سيق نب ةمقلع

 (١ هنع هللا يضر يفوكلا ينادمهلا عدجألا نب قورسم

 نم هنع هللا يضر يفوكلا يعخنلا سيق نب ديزي نب دوسألا

 ضي هنع هللا يضر يرعشألا منغ نب نمحرلا دبع

 ١ هنع هللا يضر هللا دبع نب هللا ذئاع ينالوخلا سيردإ وبأ

 ١ مضلل ل لا اقفل ل

 ١ هنع هللا يضر يفوكلا يفعجلا ةلفغ ني كيويف
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 هنع هللا يضر ينادمهلا ليبحرش نب ورمع

 هنع هللا يضر يلذهلا دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع

 هنع هللا يضر ىدوألا نوميم نب ورمع

 هنع هللا يضر يدسألا شيبح نب رز

 هنع هللا يضر يفوكلا ىروثلا مثيخ نب عيبرلا
 يومألا مكحلا ناورم نب كلملا دبع

 هنع هللا يضر ىبراحملا لاله نب دوسألا

 نيدشارلا ءافلخلا رصع هقف هب زيمت ام

 نيدشارلا ءافلخلا دهع يف فالخلا عوقو ةروص

 نيدشارلا ءافلخلا دعب نيعباتلا رابكو ةباحصلا راغص رصع
 ىلوألا ةئملا رخآ ىلإ

 فوات ةكلذف

 ةيواعم نمز هقفلا
 امهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع سابعلا وبأ مامإلا

 امهنع هللا يضر باطخلا نب رمع نب هللا دبع
 هنع هللا يضر نايفس يبأ نب ةيواعم

 امهنع هللا يضر يدسألا يشرقلا ريبزلا نب هللا دبع
 ا رصعلا اذه يف ىوتفلا لهأ ريهاشم

 يندملا يشرقلا يموزخملا نزح نب بيسملا نب ديعس : مهنم
 هنع هللا يضر يلذهلا دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع
 هنع هللا يضر يدسألا ماوعلا نب ريبزلا نب ةورع
 هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نب دمحم نب مساقلا

 ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب وبأ
 | هنع هللا يضر يموزخملا

 امهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةنوميم ىلوم راسي نب ناميلس
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 ١5 هنع هللا يضر تباث نب ديز نب ةجراخ

 باطخلا نب رمع نب هللا دبع نب ملاس
 ١5 مهنع هللا يضر يندملا يودعلا

 ١ 6ا/ مهنع هللا يضر فوع نب نمحرلا دبع نب ةملس وبأ

 ١١17 هنع هللا يضر هيقفلا يفوكلا يعخنلا سيق نب ديزي نب ميهاربإ
 ١068  هنع هللا يضر يريمحلا يبعشلا ليحارش نب رماع ورمع وبأ

 ١ هنع هللا يضر ءاّدبلا ةيلاعلا وبأ

 ١ هنع هللا يضر يرصبلا يرمحلا نمحرلا دبع نب ديمح

 ١84 هنع هللا يضر يرصبلا يرماعلا ريخشلا نب هللا دبع نب فرطم

 ١4 هنع هللا يضر يرصبلا يشرحلا يرماعلا ىفوأ نب ةرارز

 ١84 هنع هللا يضر يومألا نافع نب نامثع نب نابأ

 ١0 هنع هللا يضر يمرجلا ديز نب هللا دبع ةبالق وبأ

 هنع هللا ىضر ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ

 هنع هللا يضر يرصبلا يحايرلا نارهم نب عيفُر

 بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع
 اب مهنع هللا يضر يندملا نيدباعلا نيز
 ١1١ هنع هللا يضر بئاسلا يب أ نب بئاسلا ىلوم ربج نب دهاجم
 ١١ هنع هللا يضر يربربلا يبرغملا سابع نبا ىلوم ةمركع

 ١71 هنع هللا يضر يناميلا ىدّتَجلا حابر يبأ نب ءاطع

 5 هنع هللا يضر يفوكلا يدسألا ريبج نب ديعس
 يراصنألا يرصبلا راسي وأ «رايس نسحلا يبأ نب نسحلا
 ١ ؟ هنع هللا يضر مهالوم

 ليد هنع هللا يضر كلام نب سنأ ىلوم نيريس نب دمحم

 د هنع هللا يضر يدنكلا ةبيتع نب مكحلا دمحم وبأ

 ١١55 هنع هللا يضر يرصبلا يسودسلا ةماعد نب ةداتق باطخلا وبأ

 ا



 هنع هللا يضر يماشلا بارهش ملسم يبأ نب لوحكم
 هنع هللا يضر ينيطسلفلا يدنكلا ةويح نب ءاجر

 هنع هللا يضر يحمجلا رانيد نب ورمع

 هنع هللا يضر يفوكلا فرطم وبأ يسودسلا راثد نب براحم

 يومألا ناورم نب زيزعلا دبع نب رمع
 هنع هللا يضر ينزيلا يريمحلا هللا دبع نب دئرم

 هنع هللا يضر هللا دبع وبأ يفوكلا يلجبلا مزاح يبأ نب سيق
 هنع هللا يضر يفوكلا يدسألا لئاو وبأ ةملس نب قيقش
 هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ نب رماع ةدرب وبأ

 هنع هللا يضر يريمحلا يدّنَجلا يناميلا ناسيك نب سواط
 هنع هللا يضر يّلْبُجلا نمحرلادبع وبأ ديزي نب هللادبع
 00 هنع هللا يضر ديبع نب ليعامسإ
 هنع هللا يضر يعالكلا نادعم نب دلاخ

 هنع هللا يضر يموزخملا دلاخ نب ملسم
 هنع هللا يضر يرصملا يخونتلا عفار نب نمحرلادبع
 هنع هللا يضر يعازخلا ايركز يبأن ب هللادبع

 هنع هللا يضر يقشمدلا مهالوم يومألا ىسوم نب ناميلس
 مهنع هللا يضر باطخلا نب رمع نب هللادبع ىلوم عفان
 نيعباتلا راغص رصع يف هنيودت ءادتباو هقفلا

 ةيرجهلا ةيناثلا ةئملا رخآ ىلإ مهدعب نمو
 هقفلا ةدام وه يذلا ثيدحلا نود نم لوأ

 يرهزلا باهش نب هللادبع نب هللا ديبع نب ملسم نب دمحم

 يندملا يراصنألا مزح نتاورفع نبي دمحم نب ركب وبأ
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 أطوملا

 ىلاعت هللا همحر كلام رصع يف اوفلأ نم

 ربكألا هقفلا

 رصعلا اذه يف ةيهقفلا تاداهتجالاو بهاذملا

 مهنع هللا يضر يلع مامإلا نب نيسحلا نب يلع :مهلوأ

 قزرصضبلا نسحلا يبأ نب نسحلا ديعس وبأ مامإلا : مهيناث

 ىلاعت هللا همحر

 هنع هللا يضر رقابلا رفعج وبأ مامإلا :مهثلا

 امهنع هللا يضر يلع نب ديز مامإلا :مهعبار

 هنع هللا يضر قداصلا رفعج مامإلا :مهسماخ

 ىلاعت هللا همحر ةفينح وبأ مظعألا مامإلا :مهسداس

 ةفينح وبأ دنسم
 هيلع سانلا ءانث

 هتديقع
 هرطاخ ةعرسو ىلاعت هللا همحر ةفينح يبأ ةردقم

 يريدقتلا هقفلل ىلاعت هللا همحر ةفينح يبأ ثادحإ

 كلذ يف هللا مكح
 ىلاعت هللا همحر ةفينح ىبأ بهذم سابتقا

 ةقفلا يف ةقيلتع ىلأ بهذي دعاوق

 ةفينح يبأ دنع دحاولا ربخ

 ةفينح يبأ دنع سايقلا
 يفنحلا بهذملا يف ناسحتسالا

 هدض نييرثألا بلأت

 هباوجو «ءناسحتس الاو سايقلا داقتنا

 ةيفنحلا دنع ليحلا
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 51 يعازوألا لدمحي نب رمع نب نمحرلا دبع ورمعوبأ مامإلا : مهعباس

 يروثلا قورسم ديعس نب نايفس مامإلا :مهنماث
 ىمهفلا دعس نب تيفللا ثراحلا وبأ مامإلا : مهعسأت

 ىلاعت هللا امهمحر كلامل هباتك

 (ةنيدملا لهأ لمع)
 (رطملا ةليل عمجلا)

 (نيميو دهاشب ءاضقلا)

 (قارفلا دنع الإ ضبقي ال قادصلا رخؤم)

 قالط ءىفي مل اذإ ؛ رهشألا ةعبرألا دعب ءاليإلا)

 (قيلطت ىلإ جايتحا ريغ نم
 (قيلطت كيلمتلا)

 (كلذك هسكعو هيلع ًاثالث تقلط ءاهارتشا مث ةمأ جوزت اذإ)
 (ءاقستسالا يف ةيطخلا ةالصلا ميدقت)

 (نيطيلخلا ىلع ةاكزلا بجت)

 (سلفملا دنع دجوت ةعلسلا)

 (نيسرفلا مهس)

 سنأ نب كلام مامإلا :مهرشاع
 كلام بهذم دعاوق

 ةنيدملا لهأ لمع

 يباحصلا لوق
 ةنيبع نب نايفس دمحم وبأ مامإلا :رشع يداحلا

 هللا دبع وبأ وهو يعفاشلا مامإلا :رشع يناثلا

 سابع نب سيردإ نب دمحم
 يعفاشلا دنسم

 يعفاشلا بهذم دعاوق
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 7737 هقطنمو هقفلا ةفسلفك وه يذلا هقفلا لوصأ ملعل يعفاشلا راكتبا

 ميهاربإ نب دلخم نب ميهاربإ نب قاحسإ مامإلا :رشع ثلاثلا

 3” ىزروملا ىلظنحلا يميمتلا رطم نبا

 ناميلا نب دلاخ نب ميهاربإ روث وبأ مامإلا :رشع عبارلا

 5١ يدادغبلا يبلكلا

 لبنح نب دمحم نب هللا دبع وبأ مامإلا : رشع سماخلا

 ؟ 5 7*1 يدادغبلا ىزورملا ينابيشلا يناندعلا

 ” 5 : هقفلا يف لبنح نبا بهذم دعاوق

 فلخ نب يلع نب دواد ناميلس وبأ مامإلا :رشع سداسلا

 ,«”ْ رادلا يدادغبلا لصألا يناهبصألا

 7 ةيرهاظلا بهذم لوصأ

 ديزي نب ريرج نب دمحم رفعج وبأ مامآلا : رشع عبسلا

 "1 يلشالا هلا يرطلا لق رك نزإ

 فينصتلا يف قبسلا بصق زرحأ يربطلا

 عفنلا مومع عم ناقتإ يف ةرثك
 ؟ ع4 ظ

 300 ةدعابتم تسيل ةعبرألا بهاذملا

 0 جيرختلا اذه يف ةدمتعملا بتكلا

 ”؟ 0: سراهملا

 3 د

51 
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